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Onsdagen den 13 Januari. 

Pr&ses tillkännagaf, att Akademiens ledamot, Professoren 

JOHAN WILHELM ZETTERSTEDT med döden afsgatt. 

Hrr S. LOVÉN och SMITT afgafvo infordrade utlåtande öfver 

två från Kongl. Kammar-Collesium remitterade besvärsmäl rö- 

rande lax- och sikfiskets bedrifvande dels inom Ronea elfs 

fiskeomräde, och dels inom Piteå, Luleå och Kalix elfvars fiske- 

områden; och skulle pa grund af dessa utlätanden, som af 

Akademien godkändes, Akademiens egna yttranden i dessa mål 

afoifvas. 

På tillstyrkan af utsedde Komiterade antogos till införande 

1 Akademiens Handlingar följande af Lektor J. E. ZETTERSTEDT 

författade och inlemnade afhandlingar: 1:0) »Musci et Hepaticee 

Finmarki® circa sinum Altensem crescentes», 2:0) Musci et He- 

patic® Gotlandie». 

Berättelser öfver vetenskapliga resor, som med understöd 

af Akademien blifvit under sistlidne sommar utförda, hade blifvit 

afgifna af Läroverksadjunkten i Göteborg P. G. E. THEORIN, 

som för lichenologiskt ändamål besökt Omberg och Kolmorden*, 

och af Dr J. SPÅNGBERG, som i Umeå Lappmark idkat ento- 

mologiska och algologiska forskningar. 

Hr RUBENSON meddelade en af honom utförd undersökning: 

»Om temperatur- och fuktighetsförhällandena i de nedersta luft- 

lagren vid daggens bildande»*. 



IS 

Hr ANDERSSON redogjorde för innehallen af ofvannämnda 

berättelser af Läroverksadjunkten THEORIN och Dr SPÄNG- 

BERG. 

Hr S. Lovsn meddelade dels undersökningar, som blifvit 

utförda af Fil. Dr Hy. THEEL öfver Phascolion. Strombi Mon- 

tagn., dels utdrag ur bref från Docenten G. EISEN angående dennes 

resor i Sierra Nevada i Californien, samt omförmälde en till Riks- 

museum af H. M. Konungen skänkt betydande samling af om- 

kring 500 snäckor från Java. 

Hr NORDENSKIÖLD förevisade några vid Nordmarkens jern- 

grufvor nyligen funna utmärkt vackra pyrosmaliter, och medde- 

lade att Grosshandlaren OSCAR DICKSON i Göteborg anslagit 

medel till en ny arktisk expedition, ämnad att nästa var afga 

från Norge till Novaja Semlia och Kariska hafvet, för att i 

dessa i vetenskapligt afseende ännu föga undersökta trakter 

fortsätta de forskningar, som under senare aren af Svenska natur- 

forskare utförts på Spetsbergen och omgifvande haf. 

Hr BERGSTRAND föredrog en af honom författad uppsats: 

»Om utvittringar af alunsalter och deras inflytande på vegeta- 

tionen» ”. 

Sekreteraren meddelade på författarnes vägnar följande in- 

lemnade uppsatser: 1:0) »Om värmets ledning i en cylinder», af 

Akademie Adjunkten G. LUNDQVIST”, 2:0) »Om Beliggenheden 

af Morener og Terasser foran mange Insöer», af Kandidat 

AMUND HELLAND i Christiania”, 3:0) »Bidrag till Transvaalska 

Republikens i södra Afrika Insektfauna», af Kyrkoherden H. D. 

J. WALLENGREN”, 4:0) »Genera Cimicidarum Europe», af Dr 

O. M. REUTER i Helsingfors. (Se Bihang till K. Vet.-Akad. 

Handlingar). 

Från Consistorium Academicum vid Upsala Universitet hade 

ingatt meddelande derom, att till Letterstedtsk stipendiat blifvit 

af bemälde Consistorium utnämnd Docenten i Arabiska språket 

vid nämnda Universitet Dr HERMAN ALMKVIST. 
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Akademien lemnade Hr LINDHAGEN uppdrag att fortfarande 

under åren 1875, 1876 och 1877 vara ledamot af Kongl. Direk- 

tionen öfver Stockholms stads undervisningsverk. 

Anmäldes att Akademiens Förvaltnings-Utskott till hennes 

Arkitekt antagit Arkitekten PER ULRIK STENHAMMAR. 

Genom anstälda val kallades till ledamöter af Akademien, 

inom landet: Adjunkten i Astronomi vid Upsala Universitet Dr 

HERMAN SCHULTZ, och i utlandet: Vattenledningsinspektören 

och Professorn LUDVIG AUGUST ÖOLDING i Köpenhamn, Hof- 

rådet och Professorn i Kemi vid Universitetet i Heidelberg 

HERMAN KOPP, samt Italienske Konseljpresidenten och Finans- 

Ministern MARCO MINGHETTI. 

Följande skänker anmäldes: 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Från K. Topografiska Corpsen. 

Karta öfver Sverige (/100.000), Bl. I. ©. 37; III. Ö. 

Från K. Musikaliska Akademien. 

Handlingar, Årg. 209 

Nova acta, Ser. 3. Vol. 9: 1. 
Bulletin météorologique de l’observatoire, Vol. 

Från R. Society of Victoria i Melbourne. 

Transactions, Vol. 10. 

Från Societa Italiana di Scienze Naturali i Milano. 

Atti, Vol. 15: 3-5; 16: 1—4. 

Fran Naturforscher-Verein i Riga. 

Correspondenzblatt, Jahrg. 20. 

Frän Societe Vaudoise des Sciences Naturelles i Lausanne. 

Bulletin, N:o 72. 

Från Societe des Sciences Naturelles i Neuchatel. 

Mémoires, T. 4: 2 



Från Observatorio de Marina i IS. Fernando. 

Observaciones meteorologicas, 1873. 

Frän K. Statistisches Bureau i Dresden. 

Publicationer. 6 häften. 

Frän Sternwarte i Leipzig. 

Monatliche Berichte über die Resnltate aus den meteorologischen 
Beobachtungen . . . in Sachsen, 1873. 

Från Physikalisch-Medicinische Societät i Erlangen. 

Sitzungsberichte, H. 6. 

Från Museum Francisco-Carolinum i Linz. 

Bericht, 32. 

Frän K. Geologische Anstalt i Pest. 

Mittheilungen, Bd. 1:3; 2: 2-3. 

Evkönyve, K. 2:3. 
Tre smäskrifter. 

Frän Statistisches Bureau i Pest. 

Publicationen, N:o 3, 7—8. 

Frän Handels & Gewerbekammer i Pest. 

Beiträge zur Geschichte der Preise Ungarischer Landesprodukte im 
19:n Jahrhundert. Text & Tabellen. Pest 1873. E. 

Krıenı, K. Skizze zur Landeskunde Ungarns. Pest 1873 8:0. | 

Frän K.K. Sternwarte i Prag. 

Magnetische und meteorologische Beobachtungen. Jahrg. 34. 

Från Författarne. 

HENsCHEN, S. Etudes sur le genre Peperomia... Ups. 1873. 4:0. 
NYsTtTRÖM, J. W. Principles of dynamics. Philad. 1874. 8:o. 
BECKER, L. Der Bauerntabak (Nicotiana rustica L.), eine Pflanze 

der alten Welt. Breslau 1875. 8:o. 
KöLLIKER, A. Die Pennatulide Umbellula und zwei neue Typen 

der Aleyonarien. Würzb. 1874. 4:0. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 1. 
Stockholm. 

Om temperatur- och fuktighetsförhällandena i de 

nedersta luftlagren vid daggens bildande. 

Af R. RUBENSON. 

[Meddeladt den 13 Januari 1875.) 

Uti en af Docenten i Meteorologi vid Upsala Universitet Dr 

H. E. HAMBERG nyligen utgifven afhandling !) redogöres bland 

annat för en serie observationer af minimitemperaturen, anställda 

under frostnätter på flera olika höjder öfver marken. Af dessa 

iakttagelser drager Herr HAMBERG följande tvenne slutsatser: 

I) att temperaturen under frostnätter i de lägre luftlagren till- 

tager med höjden, ett resultat, som, enligt hvad Herr HAMBERG 

sjelf påpekar, var att vänta pa grund af hvad man förut haft 

sig bekant rörande temperatur-variationen i vertikal led under 

nätterna, och 2) att fuktighetstrycket under frostnätter är be- 

tydligt lägre vid marken än! några fot deröfver. Ehuru Herr 

HAMBERG kortligen antyder den förklaringsgrund, han anser 

vara sannolik, och hvilken väl i hufvudsaken är den rätta, anser 

han dock denna fråga ej vara genom nämnda observationsserie 

fullt utredd, utan tror ämnet vara värdt en närmare under- 

sökning. 

Genom en observationsserie, som jag anställde i Upsala 

under sommaren 1871 i en helt annan afsigt än den, som låg 

till grund för Herr HAMBERGS observationer, och efter en metod, 

som är väsentligt olika den af honom använda, är jag nui till- 

fälle icke endast att fullkomligt bekräfta de af Herr HAMBERG 

!) H. E. HAMBERG, Om nattfrosterna i Sverige åren 1871, 1872, 1873. Upsala 

Universitets Årsskrift 1874. Mathematik och Naturvetenskap II. 
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funna förhållanden, utan äfven att något närmare redogöra för 

de olikheter, som uppträda mellan temperatur- och fuktighets- 

förhållandena på marken och några fot deröfver. Denna observa- 

tionsserie har hittills icke blifvit publicerad, emedan jag, af skäl, 

som längre ned skola anföras, betraktar den såsom ofullständig. 

Men då en bekräftelse af de omständigheter Herr HAMBERG 

påpekat, synes mig vara af intresse, har jag trott mig nu böra 

offentliggöra densamma, tillika med några allmänna konklusioner, 

till hvilka iakttagelserna synas mig gifva anledning. 

Observationerna anställdes på följande sätt. Sedan jag inom 

observatoriets område utsett en gräsbeväxt plats. der daggen 

temligen tidigt plägade falla om sommaraftnarne, uppsatte jag 

derstädes pa en 1 marken fastgjord ställning en psykrometer, 

hvars kulor placerades på ett afstand af endast några tum från 

jordytan. Gräset, som vid apparatens uppsättande var så kort, 

att ett afständ af vid pass 4 tum lemnades mellan grässtrånas 

spetsar och termometerkulorna, afklipptes efterhand, allt som 

det växte, såväl under sjelfva termometrarna som på ett större 

område i deras granskap, hvarigenom det ursprungliga afståndet 

under hela observationstiden bibehölls i det närmaste oförändradt. 

Den våta termometern fuktades kontinuerligt derigenom, att 

lappen, hvarmed den var öfverdragen, nedgick i ett med vatten 

fylldt glaskärl, som var ställdt på marken under instrumentet. 

Genom en vertikal skärm, placerad på nagot afstånd, hindrades 

solvärmet att vissa tider på dagen träffa termometrarna. 

I följande tabell I meddelas de gjorda afläsningarna af den 

torra termometerns temperatur och de ur psykrometer-iakttagel- 

serna efter »Guyots Tabeller» beräknade värden på absoluta 

fuktigheten och fuktighetsprocenten. Tillika upptagas i tabellen de 

observationer, som samtidigt erhållits med den Theorellska regi- 

streringsapparaten. De till denna hörande termometrar sitta i 

en dubbel spjelbur på ett högt beläget ställe ungefär 4 fot öfver 

marken. Det horisontela afstandet mellan registreringstermo- 

metrarna och instrumenten i gräset var temligen betydligt (vid pass 

300 fot) och marken temligen ojemn mellan de bada stationerna. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:ol. 7 

Tabell I. 

1871. Ser mg Term. i gräset. 
apparaten. N ARSA 

FE Sr ac Eee nmärkningar. 

Datum. | Timme. | Temp. fukt. ‚Proc. Temp. fukt. |PrOC- 

m.m. m.m. | 

14 Juni | 7 e.m. |+ 17,5 | 6,25) 42 IG 14,55) 5,61| 46 | 

8 » + 15,4 | 5,61] 44 |+ 12,55| 5,43) 50 | 

9 » -+ 13,45) 6,34 5 | + 73 6,16) 31 |Gräset kännes på soml. ställen fuk- 
| tigt, dock ej under term. 

JL + 7,6 | D,75) 74 |+ 2,75) 5,20) 93 |: stark I). (Svårt att afläsa utan 
ljus). 

15 Juni 7 » +22 | 7,01) 30 |+ 22,55] 8,55] 44 | 
| 8 » |+ 23,6 | 7,42) 34 (+ 20,05) 8,56) 49 | 

9 » ar NGN 3621,50) | a SG 

1 » |+1%0 | 816) 55 |+ 15,4 | 8,39) 64 |Ingen dagg. 
16 Juni | 7 » + 20,25| 5,83| 33 |+ 18,8 | 6,50| 41 

8» + 17,45) 6,64| 45 |4 16,3 | 6,77, 49 | 

9,30e.m.| + 14,7 7,18) 58 [a 12,35| 7,31| 66 |Ingen dagg. 

11 em. |+18,95| 6,53] 55 |+ 12,35) 6,72] 63 Ingen dagg. 

17 Im|7 » +16: | %s5 52 |+ 144 | Zıs| 89) 
8» |+145 | 7,36) 60 + 12,55) 7,07) 66 | 

Ingen dagg. 

TD » + 12,15! 7,38) 69 |+ 10,35) 7,ı3| 75 f 

12 mn. |+ 82 | 7,oa| 87 |+ 6,35) 6,74) 94 |, starkare på soml. ställen. T.- 
| | oskalorna svagt beslagna. 

18 Juni | 7 em. |+ 21,0 | 8,64! 46 |+ 20,15! 916) 52 | 
; Mulet. 

8 » |+ 187 | 9,35) 58 |+ 17,75) 9,65| 63 | 
19 Juni | 7 » + 18,9 | 9,65) 59 I + 17,6 | 10,50) 70 Iu IR 

I 2 I ulet. 

8 » + 18,0 | 9,65! 63 |+ 16,55) 10,18] 72 

21 Juni 7 » + 83 | 3,54| 43 |+ 6,8  -3,43| 46 

8 » + 7,35 38,50 45 |+ 6,5 | 3,36| 46 | 

1 9,30e.m | + I, + 145) 4,07) 80 

23 Juni | 7 em. |+ 11,3 | 5,39| 54 |+ 9,05] 4,89| 58 | 
|8 » + 11,7 | 543] 53 |+ 72 | 5,59] 78 

9,30e.m.+ 83 | + 8305| 536) 94 |... K1.9,10e.m.sägsännuingendagg 
B \ vid registrerings-instrumenten. 

12) man, | Bun le NA 0,85) 4,13) 96 \o. stark öfverallt i gräset. 

24 Juni | 7 e.m. |+ 15,35) 5,20| 40 |+ 12,15) 4,54) 43 | 

&45e.m.|+ 11,5 | 5,57) 56 |+ 7,95) 5,81) 73 |Ingen dagg. 

9,30 » |+ 92 | 5,551 64 |+ 6,95| 5,25| 70 |Tngen dagg. 

11 em. |+ 64 | 514) 72 |+ 1,ı5| 4,48) 90 | obetydl. 

26 Juni|7 » + 14,85] 8,27) 66 -+ 13,55] 8,42] 73 | 

| 8» + 13,45) 830) 73 + 12,1 | 831) 79 | Singen dagg. 
9,30e.m.+ 11,65| 8,04| 78 |+ 10,75| 7,94| 82 

11 » ae] 7,88] 84 |+ 8,95| 7,84| 92 |Osäkert om det är obet. --- eller ej. 

1 Tecknet ---- betyder dagg. 
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ee es > 

| 

| 1871. ee Term. i gräset. 
I pp& - Anmärkningar. 

| Datum | Timme. | Temp Abs. roc.| Tem Abs. TOC 
A! i P- | Enke] Dre Da) fukt. Brot 

m.m. m.m. 

| 29 Juni | 7 e.m. |+ 11,3 | 9,19) 89 |+ 11,35] 9,32) 90 Ningen ee 

| 8 » |+ ILo | 872 89 |+ 10,9 | 9,04| 93 |), Föregående regn. 
| 9,30e.m.+ 98 | 821) 91 |+ 9,65) 8,36) 94 | svag. 

3 Juli | 7 em. |+ 18,6 |14,13| 89 |+ 16,95) 13,56| 95 |Gräset något fuktigt efter regnet 
på morgonen. 

8» + 17,6 |13,68) 91 |+ 13,75| 11,47) 98 |T:ne beslagna med --. 

gan + 16,2 | 12,99] 95 |+ 14,3 |11,s7| 98 |T:ne starkt beslagna med .... 

4 ui |8 » + 19,5 |11,a7| 68 |+ 16,95| 12,39) 86 |Ingen dagg. 

| 9 » |+ 17,5 |1l,se) 76 |+ 14,7 11,41] 91 |Gräset något vått, dagg? 
3 Tik fd + 18,7 (12,11) 75 |+ 16,75| 13,01) 92 |Ingen dagg. 

8,10e.m. + 16,9 | 11,47) 80 |+ 14,75) 11,59) 93 |== svag. 

9 e.m. |+ 16,0 |10,36| 76 |-+ 14,05) 10,66) 90 |=- svag. Dagg äfven här och der 
på andra ställen. 

6Ai | ED + 20,3 | 8,62) 48 |-+ 16,95, 9,77) 68 

| Sansa aa) Sao | macen ee, 
» + 16,55| 8,33) 59 |+ 13,65) 8,57) 74 

8,86| 51 + 16,7 |10,26 72 

9,32| 58 | + 15,35 10,12, 78 | "Ingen dagg. 

»  |+16,05| 9,50) 70 |+ 13,8 | 9,69! 83 
8 Juli |7 » |+ 211 11,58 62 |+ 19,75] 12,13] 71 

| 8» + 19,85, 11,54 67 + 181 12,10, 78 Ingen dagg. 

9,30 e.m.| + 17,25| 10,49, 72 |+ 15,05| 10,67| 84 

[0 6) SL ent 22 [Cr 

Juli JT 

Je) Juli | 7 e.m. |+ 20,2 |11,71 67 |+ 18,85) 12,31) 76 || 
| | Ingen dagg. 

8 » + 19,0 | 11,72) 72 |+ 17,35) 12,14) 82 f 

| 2 1 aalas [ER nel all all 29 nun za ne 
|10 Ju |7 » 14204 |10,51| 58 |+ 17,75| 12,46 82 [men a. on 
| 5» + 20,1 | 11,32) 65 |+ 16,5 | 12,88 93 |Ingen dagg. Mulet. 

Ne > + 24,1 |12,11) 54 |+ 22,0 | 12,89) 66 |] 
| Ingen dagg. 

| 8 »  |+ 22,75) 13,18] 64 |+ 19,8 |13,47| 78 |) 
(13 Juli |8 » |+184 | 9,64) 61 |+ 15,6 |10,79| 82 |Ingen dagg. 

+ 15,6 + 13,0 9,85) 88 |: obet. här och der. 

14 Juli | 8 em. |+ 21,4 |11,11) 59 |+ 15,2 | 12,08) 94 |Ingen dage. 
+ 10,53 70 + 13,8 | 10,62) 91 | obet. här och der. 

| 15 Juli | 7 em. |+ 22,3 |12,70| 63 |+ 19,35| 14,45) 87 Il 

| Bel 4 ig eg 
| | 9,30 e.m.| + 19,0 | 12,51] 77 |+ 17,25| 13,00) 89 |: obet. på somliga ställen. 
a7 em ol 18,051 9,20) 60 |+ 14,0 | 9,78| 82 |Ingen dagg. 

| 18 » |+16,2 | 9,s8l 72 |+ 10,95) 9,34| 95 | obet. 

m SN Oo a = 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o 1. 9 

1871. Registrerings- 
Term. i gräset. 

apparaten. KNIE NE EL Anmärkningar. 

Datum. | Timme. | Tem ae proc.| Tem oh roc ; ; Ba a ES P- | fakt. EE 
m.m. | | m.m. | 

1 Aug. | 7 em. |+ 17,2 | 10,45) 72 |+ 15,35. 10,49| S1 |Ingen dagg. 

9,30 e.m.| + 12,8 + 10,75) 9,13) 95 | stark. 
4 Aug. | 9,30 » |+ 16,5 A 14,75, 11,32): 91 | obet. under term. 

7 Aug.| 7 em. |+18,0 110,85) 71 |+ 15,55) 10,69) 80 I Gräset fuktigt, förmodi. af dimman 
a a 15,7 10,25 az In 13,6 | 10,00 86 | f i morse eller regnet i går. 

19,30 e.m.| + 13,7 | 10,13) 87 |+ 11,05 9,16| 96 |== stark. 

8 Aug. | 7 e.m. |+ 22,15 11,54| 58 |+ 19,0 | 12,88) 79 || 
| ae dagg. 

8» + 19,2 |11,94| 72 | + 16,55 12,14| 87 

9 » + 17,55) 11,42] 77 |+ 15,6 | 11,49) 87 | utfälid. 

9 Aug. 7 » + 22,75) 10,58) 52 |+ 20,0 ;11,67| 67 I ; 
| | Ingen dass. 

8 » + 20,75 10,47) 58 |+ 17,95! 11,09] 72 
| | 

9,30 e.m. + 17,35 a 15,95, 11,20| 83 | svag under term. 

10 Aug. | 7 e.m. + 21,15) 9,94| 54 |+ 17,95) 11,59) 76 
| | 

13 Aug.|7 » + 22,8 | 11,80) 58 |+ 20,5 | 12,67) 71 | 
| Ingen dagg. 

9,20e.m.|+ 19,6 | 11,94| 70 |+ 17,0 | 12,36) 86 

14 Aug. | Tem. |+ 17,9 | 9,47) 62 |+ 13,15 9,70) 86 | 
| FR | 0) = under term. och på andra dju- 

8» Er 15,65, 8,77 65 + 11,95 8,68 53 pare ställen. Från kl.S -. stark. 
[ar | ra 

9,30 e.m.|- 14,45 1,21) 62 |+ 11,55, 7,69) 76 | 

15 Aug. | 7 em. |+ 16,95) 7,751 54 |+ 12,75 9,69) 88 |Ingen dagg. 
8» + 14,6 | 7,20 60 |+ 9,15] 7,69) 84 | Gräset kännes nat fuktigt. 

» + 11,7 | 7,09) 69 |+ 10,55 6,92) 72 es obet. under term. 

16 Aug. | 7 » + 14,85! 7,53) 60 |+ 10,0 | 8,451 92 | Gräset under term. något fuktigt 
(efter regn eller af dagg ?). 

3» + 12,6 | 7ız! 66 |+ 6,6 | 7,27) 99 |: stark under term., für öfrigt 
7 : här och hvar. i 

17 Aug. RRD + 14,95 7,78 61 |+ 9,6 | 8,04 90 | Gräset fukt. under term., ej syn- 
: | nerlig dagg annorstädes. 

8 » - 11,9 | 7,59) 73 |+ 7535| 7,23) 94 |-- stark under term., äfven på 
andra ställen här och der. 

18 Aug. |7 » + 16,35) 8,40) 61 |+ 14,25| 9,02, 75 |Ingen dagg. 

Sum) + 15,05) 8sel 72 |+ 13,15/ 9,00) 80 | Gräset kännes obet. fuktigt. 

10) ART + 16,75) 10,31) 73 |+ 15,0 |10,34| 81 I EL 
| ng ags- 

8» + 14,9 |10,2s| 81 |-+ 14,0 |10,03| 84 
5 fi - 

23 Aug. U ; 15,6 8,47 64 + 13,1 8,28 ud \Gräset under t:ne kännes obet.) 

8 » |+132| 822173 |+ 1125| 7,05] so) ) Teese | 
28 Aug. | 6 » + 16,55] 9,00) 64 |+ 11,15 9,52) 96 |: under t:ne, ej annorstädes. 

na > + 13,385| 9,20) 78 |+ 9,55] 8,60 96 | under t:ne, svag äfven på andra| 
ställen. 

8» + 10,5 | 8,15) 85 |+ 7,95| 7,61 95 | öfverallt. 

29 Au 6 » + 16,4 |10,04| 72 NES il „. under term., obet. på andra st. 
5 2 ; 2 u) möjl. orätt afläst.i gräset. | 
a + 14,25] 8,551 71 !+ 11,35| 8,34| 83 |; under term., obet. på andra st. 
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| 1871 nu, Term. i gräset. 
i apparaten. A SATS 
| N bs nmärkningar. 

| Datum. | Timme. | Temp. | fukt. Proc Temp. fükt. Beer 

| | m.m. | m.m. | 

31 Aug. | 5 e.m. |+ 20,2 |10,29) 58 + 18,3 |11,56| 74 || 
| i | | | me dagg. 

6 » + 19,3 '10,61) 64 |+ 16,75| 11,19| 79! 
| | | 

| AD + 16,8 | 10,75 75 |+ 13,0 | 10,36) 93 | Gräset under term. obet. fukt. 

| 8 » + 15,15| 11,20| 87 |+ 12,35| 10,51| 98 ande term., svagare på andra 
a nD. 

| 1 Sept.| 6 » + 21,6 |10,53| 55.14 17,4. 11,23) 78 | | | | > Ingen dagg. 

7»  |+1895| son 61 |+ 13,9 | 9,82] 831) 
2 Sept.|6 » |+ 20,0 11,83] 68 |+ 18,2 |12,50| 80. 

| 7 » + 19,1 | 11,42] 69 |+ 17,75) 11,83) 78| lmgen dagg. 7 
| | | | ER] Molnmängd | 8 » 4 [+ 18,15 11,06| 71 | + 16,95] 11,51) 80| ee \ 8 
8 Sept. | 6 » +17, | Sue 59 |+ 12,1 | 9,65 92 | Gräset ngt fuktigt under term. 
| | 

| HEED + 14,85] 9,25) 74 |+ 10,0 8,s0| 96 |; under term., ej annorstädes. 

| (RE fa 12,65, 8.43) Ze | 9,0 7,97| 93 |z:: under term., svag på andra st. 

| 4 Sept. | 5 » 1+195 | 9,131 54 |+ 17,65) 10,87| 72 |Tngen dagg. 
| 6 » + 17,2 | 9.63) 66 |+ 14,95) 9,91) 78 | Gräset kännes högst obet. fuktigt på 
| MAREN 7 : somliga ställen. 
| HAD + 15,35) 9,41) 73 |+ 12,85) 9,49) 86 ER kännes något fuktigt under 

| erm. 

8 » + 13,65, 8,94| 77 + 11,6 | 8839| 87 == på lägre ställen. 

| 6 Sept.|6 » +1,85 8&6al 64 ‚+ 12,7 | 8,69] 79 |Ingen dagg. 
| | | | 
| Id De a SAS IA dB VTA 

| | 

8 » |+11,65| 8,22) 80 |+ 7,25| 7,61) 100 | Stark öfverallt. 

7 Sept. | 5 » + 16,75] 827) 59 |+ 13,9 | %eo| 64| 

6» - 14,8 | 7,93 63 |+ 11,95| 7,49] 72 Yingen dagg. 

1» + 12,4 | 7,64) 71 | + 945) 7,07) 80 

ED 210 Tee welt. 3:50 en EE en 

8 Sept. | 5 » Gr 17,35, 8893| 61 |+ 13,4 | 8,32) 73 |Ingen dagg. 
Ton + a Se fn 7,4 7,42) 96 | öfverallt. Dimma aflägsen. 

8 » ‚+ 10,0 | 7,55) 82 |+ 4,95) 6,41) 98 | >= Stark. 

9 Sept. 6 » + 15,6 | 8,90) 68 + 13,75) 8,04] 69 |Tngen dagg. 
To» + 12,75) 835 77 |+ 10,2 8,02| 86 | Gräset künnes fuktigt. 

8 » + 10,55| 7,99) 83 |+ 80 7,74| 96 = på somliga ställen obet. ' 

10 Sept. | I » + 17,6 | 8,45) 57 |-+ 15,05) 9,30) 74 | 
d Ingen dagg. 

| 6» I+ 15,9 | 8,81] 66 |+ 12,9 | 8,81). 30 

7 |+ 13,55) 849) 7 + 7,95] Zar 97 - under term. Äfven på några 
Ss » r 11,6 818! 80 |+ 8,15) 7,71 95 andra ställen svag dagg. 

11 Sept. !5 » + 15,6 | 819 62 |+ 13,55! 8,11) 70 |Ingen dagg. 

| 4.69 + 11,3 | 8,32) 83 |-+ 10.45] Sail 85 |Ingen dagg. Mulet. 
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Registrerings- r Alan 
1871. Nee Term. i gräset. 
BER 1) ‚ik apmaraten: rs eu Anmärkningar. 

Dat Ti Temp Abs. proc.) Tem Abe. TOC atum. imme, emp. | fukt. DOC. P- | fukt. |ProC. 
BEE EEE EEE [rr RR ork SR Rn 

m.m. | m.m. 

12 Sept. | 5 e.m. |+ 15,6 | 7,30) 55 |+ 11,35) 810) Sl änneslöpetskfnistigt under 

öv ERA ds Öl 8:55 Los 92), = 
ms 70,8 ae en 7.09) 98 |: under term., svag på andra 

i ? ; : ställen. 
R 8» + 815| 6,96| 86 |+ 5,2 | 6,57| 99 |-- nästan öfverallt. | 

14 Sept. | 7 » + 7,0 | H,43| 73 la 1,35 4,33| 95 |; under term. och på term.skalorna.| 

Tager man skillnaden mellan de af registreringsapparaten 

angifna och de i gräset observerade temperaturer, sasom de i 

kolumnerna 3 och 6 af föregaende tabell finnas upptagna och 

kombinerar till ett medeltal alla de vid samma timme under en 

och samma månad erhållna differenser, sa fas för de särskilda 

observationstimmarna och månaderna de i följande tabell II med- 

delade skillnader, hvarvid + tecknet utmärker, att registrerings- 

apparaten visat högre temperatur än termometern i gräset. 

Tab. II. Diff. mellan registr. term. och term. i gräset. 

i 

Timme. | Juni. | Juli. Aug. Sept. 

I 

5 | er 19) | + 2,9 

6 + 4,2 + 3,3 | 

2 ln | + 2,5 + 3,2 | + 3,9 

8 + 1,9 + 3,2 + 3,1 + 3,0 

9 + 2,7 + 2,1 | + 2,0 

9,30 + 14 + 31 LE 

11 + 3,1 

midnatt. + 81 | 

Medium. + 2,3 + 2,7 + 3,0 | + 3,3 

Vi se häraf, att temperaturen är märkbart högre 4 fot 

öfver marken än nagra tum fran jordytan och kunna säledes 

till alla delar bekräfta det resultat, som framgick ur HAMBERGS 

observationer. Dessutom finna vi, att differensen mellan de 

ifrågavarande termometrarnes angifvelser, hvilken, såsom kändt 
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är, under den varmaste tiden af dagen är negativ, börjar blifva 

positiv redan före den första observation om qvällen, som finnes 

i tabellen antecknad. Da egentliga afsigten med dessa observa- 

tioner ej var att undersöka beskaffenheten af ifragavarande va- 

riation, utan deras anställande afsag undersökning af fuktighets- 

ändringarne, började iakttagelserna ej nog tidigt om aftnarna, 

för att vi nu skulle kunna ur det meddelade observationsmate- 

rialet härleda tiden för denna skillnads öfvergang fran negativ 

till positiv. Lika litet kan ur de särskilda kolumnerna i tabell 

II nagon lag upptäckas för denna skillnads variation under 

qvällen. Den synes hålla sig temligen konstant under de tim- 

mar observationerna omfatta. Talens ojemna gång bero för öf- 

rigt till stor del derpa, att antalet observationer för de särskilda 

timmarne varit mycket vexlande och att således medeltalen ej 

blifvit fullt komparabla med hvarandra. Vi fa dock se i det 

följande, att, om observationerna ej ordnas efter timmar, utan 

efter tiden för daggens framträdande, hvilket kan ske förr eller 

senare olika dagar, en viss regelmässighet visar sig i talens 

gang. Beträffande de i sista raden af tabellen upptagna media, 

så visa de väl en reguliär förökning mot hösten, men jag anser 

denna variation högst problematisk, dels emedan talen ej äro 1' 

sträng mening komparabla, dels emedan de af HAMBERG publi- 

cerade värden gifva ett maximum i Juli. Tager jag nemligen 

skillnaden mellan observationerna i buren och 3 föt från mar- 

ken, som finnas meddelade pag. 48 i HAMBERGS afhandling, 

och hvilka stationer ungefärligen motsvara i höjd de stationer 

jag användt, så erhåller jag för de särskilda månaderna föl- 

jande tal: 

Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

+41. -+4,6. + 4,90. + 2,9. + 2,1. 

Den reguliära gangen hos dessa värden kan dock äfven den 

vara blott skenbar, emedan endast en observation blifvit utförd 

under hvardera af Juli och Augusti manader. Af dessa skäl 

måste jag betrakta hela frågan om variationen under året sasom 

ännu obesvarad. 
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Tages medeltalet af alla de i tabell II upptagna differenser 

erhålles +2°,g. Differenserna af de i HAMBERGS afhandling 

anförda temperaturer gitva för Juni, Juli, Aug. och Sept. + 3°,1. 

Da den öfre stationen vid mina observationer var densamma 

som hos HAMBERG, men höjdskillnaden mellan de af mig an- 

vända stationer snarare 1 sjelfva verket borde anses större-än 

det jag för jemförelse med HAMBERGS tal maste förutsätta, kan 

det större värdet hos HAMBERG ej bero pa olikheten i höjd- 

skillnad mellan de af oss använda stationerna. Det synes mig 

derföre sannolikt, att olikheten mellan de af oss funna värdena 

härleder sig deraf, att HAMBERGS observationer referera sig till 

en senare timme än mina, hvilket följer deraf att han endast 

observerat minimitemperaturer. År detta händelsen, så kan man 

af dessa tal sluta, att differensen mellan temperaturen vid olika 

höjder tilltager allt mer, ju mer man närmar sig tiden för mi- 

nimitemperaturen. Skillnaden är dock ej större än att den skulle 

kunna anses sasom tillfällig. 

Vi skola nu meddela en dylik tabell för skillnaden mellan 

fuktighetstrycket vid 4 fot och i gräset. Åfven här betyder + 

"tecknet ett öfverskott på den högre belägna stationen och — 

tecknet ett motsatt förhållande. 

Tab. III. Differens mellan fuktigheten vid registr. apparaten 

och i gräset. 

Timme Juni. Juli Aug Sept. | 

I (— 1,27) — 0,35 | 

6 — 033 — a 

7 — 0,19 — 0,92 — 0,46 | + 0,38 | 

8 — 0,20 NR + 0,09 + 0,36 | 

9 + 0,08 + 0,03 + 0,05 | 

9,30 + 0,03 — 0,25 + 0,35 | | 

11 + 0,17 | | 

midnatt. | + 0,66 | 

Ehuru talen i denna tabell visa ätskilliga oregelbundenheter, 

framträder dock en tydlig variation ätföljd af teckenombyte. 
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Differenserna, som tidigare pa eftermiddagen äro negativa, öf- 

verga nemligen senare till positiva. I Juli synes denna öfver- 

gang ej ske förr än efter observationernas upphörande, men man 

ser äfven under denna månad en oupphörlig minskning i de ne- 

gativa differensernas numeriska värde. Sedan differensen blifvit 

positiv tilltager den alltmera, men emedan observationerna af- 

brutits före inträffandet af maximivärdet, kan man naturligtvis 

ej ur dem härleda tiden för detsamma. Det är klart, att HAM- 

BERG, som anställde sina observationer så, att han erhöll de 

värden på absoluta fuktigheten eller rättare på daggpunkten, 

som svara mot minimitemperaturen, alltid skulle erhålla positiva 

differenser, d. v. s. större fuktighet på den öfre stationen. Jem- 

föra vi resultaterna af de särskilda månaderna med hvarandra, 

så finna vi, att öfvergången sker i Juni mellan 8—9, i Juli 

sannolikt mellan 9 

mellan 6—7. 

Oregelbundenheterna 1 tabell IIT bero visserligen till en del 

10, i Augusti mellan 7—8 och i September 

pa det olika antal värden, som ingå 1 de särskilda medeltalen, 

men det finnes sannolikt äfven en annan orsak till dem. Ge- 

nom att kombinera med hvarandra alla de observationer, som 

blifvit utförda på samma timme af dygnet, förenas värden, hvilka 

i förhållande till daggbildningen, hela variationens sannolika or- 

sak, icke äro fullt jemförbara. Daggen faller nemligen olik- 

tidigt olika dagar, äfven inom samma månad. Observationen 

t. ex. kl. 9 e. m. 1 Juni representerar nemligen för somliga dagar 

tillstandet före daggens fallande och för andra tillståndet un- 

der daggutfällningen. Under flera af observationsdagarna föll 

alls ingen dagg, hvarföre medelresultaten genom denna beräk- 

ning efter timme måste blifva temligen obestämda. Af detta 

skäl har jag sökt erhålla mera bestämda resultat genom att i 

särskilda grupper sammanföra de observationer, vid hvilka ingen 

dagg var märkbar under instrumenterna 1 gräset, sådana, då 

marken börjat blifva fuktig, observationer gjorda sedan dagg- 

bildningen blifvit mera allmän och slutligen iakttagelser vid stark 

daggutfällning. De i följande tabell IV meddelade tal utgöra 
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skillnaden mellan registrerings-apparatens angifvelser och de på 

instrumenten i gräset gjorda observationer, grupperade pa sätt 

nyss nämdes och med samma betydelse hos tecknen, som ofvan 

angafs. Antalet observationer i hvarje grupp är särskildt an- 

gifven inom parentes. För jemförelses skull sammanställas tempe- 

ratur och absolut fuktighet i samma tabell. 

Tab. IV. Differens mellan registr. appar. och instr. i gräset. 

Ingen dagg Börjande | Dagg | 
märkbar. daggbildn. | — flerstädes. fan Vowaiki 

| 

Stark aaa) | 
| 

Temperatur | +2',43(730bs.) | +3°,35(390bs.) | +4,04. (9 sa 

lAbsol fukt. —0"",42(750bs.)| + 0””,08(360bs.) 

+3,86(100b3.) | 

- Or” g2(100bs. | + 0”, 33(110bs.)| + 

Hvad först temperaturen beträffar, sa finna vi af denna 

tabell, dels att differensen under hela tiden är positiv, ett re- 

sultat, som vi förut vid kombination efter timme erhöllo, dels 

att denna positiva differens närmar sig ett maximum, hvilket 

den uppnår, när daggen hunnit blifva mera allmän, hvarefter 

temperaturskillnaden håller sig temligen konstant eller visar en 

svag antydan till minskning. ; 

Differenserna i fuktighetstrycken pa de olika höjderna följa 

enligt ofvanstaende tabell IV den lagen, att fuktigheten vid 

marken är större än högre upp, sa. länge ingen dagg fallit, men 

att det motsatta förhållandet eger rum, sedan daggen uppträdt. 

Öfvergången från — till + synes ske i det ögonblick, daggen 

börjar falla, enligt hvad värdet + 0,08 i andra kolumnen af ta- 

bellen gifver vid handen. Från denna stund finna vi ett allt 

mer växande värde på de positiva differenserna. Det är likväl 

sannolikt, att den här nämda samtidigheten mellan daggens fal- 

lande och differensens öfvergång till positiv i nagon mån är till- 

fällig, emedan den ej kan vara fullkomligt oberoende af regi- 

strerings-instrumentens höjd öfver marken, da ju fuktigheten 

före daggutfällningen ganska hastigt aftager uppät, såsom talet 

— 0,42 1 tabellens första kolumn utvisar. Emellertid bör denna 
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approximativa samtidighet kunna gälla sasom bevis för riktig- 

heten af det antagande, att fuktighetens förminskning är en 

följd af dagebildningen, emedan någon större förökning af fuktig- 

hetstrycket i de högre luftlagren (vid 4 fot öfver marken) ej 

kan tänkas ega rum vid denna tid pa dygnet. Vi skola längre 

fram genom en annan kombination af observationerna pä ett 

exaktare sätt adagalägga riktigheten af det gjorda antagandet. 

Öbservationerna äro för fa till antalet för att tillåta oss 

att qvantitativt utröna differensernas olika gang under de sär- 

skilda manaderna. Men detta oaktadt vill jag i följande tvenne 

tabeller V och ‚VI meddela de tal, som erhållas, när observatio- 

nerna för hvarje manad grupperas efter den i tabell IV använda 

indelningsmetoden. 

Tab. V. Temp. dif. emellan registr. app. och instr. i gräset. 

i | | | | 
| | N 

| a a a | slanigdage: 
| | 

| Juni. + 17,92 (23 ob 2°,94 (5 obs.) _ + 4,63 (2 obs.) 

| Juli. + 2,76 (21 obs.)| + 2°,62 (8 obs.) —— + 2,88 (2 obs.) | 

| Aug. | + 2,48 (14 obs.) + 3,72 (13 obs.)| + 3,76 (4 obs.) | + 3,08 (3 obs.) 

| Sept. + 2,71 (15 obs.)| + 3,58 (13 obs.)) + 4°,26 (5 obs.) | + 4,78 (3 obs.) 

Tab. VI. Differens mellan fuktighetstrycken vid registr. app. 

och instr. i gräset. 

=: 

| é | 

| ae | | ik deze 

| | 
| Juni.  |— 0;09(250bs.) | + O,1s (4 obs.) | + 0,30(1 obs.) | + 0,79(2 obs.) 
\ Juli. — 0,30(210bs.) | — 0,01 (8 obs.) — + 1,66(2 obs.) | 

| Aug. — 0,74(140bs.) | + 0,06(11 obs.) | + 0,18(6 obs.) | + 0,26(3 obs.) 

| Sept. — (0,12(15obs.) | + 0,11(13 obs.) | + 0,55(4 obs.) | + 0,84(3 obs.) 

I temperatur-tabellen V återfinna vi generelt taget samma 

förhallanden, som omnämdes, då det var fråga om temperatur- 

talen i tabell IV, ehuru ätskilliga irregulariteter framträda, af 
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hvilka några måste tillskrifvas det ringa antalet observationer, 

som kunnat för ifrågavarande gruppers beräkning användas. 

Detsamma gäller ock fuktighetstabellen VI, men der synas äfven 

några verkliga skiljaktigheter förefinnas de särskilda månaderna 

emellan. Vi se nemligen, att Juni och September, som visa 

minsta negativa differenser i 1:sta kolumnen, hafva de största 

positiva differenserna i 2:dra kolumnen. Detta sammanhänger 

tydligen med den omständigheten, som ofvan papekades, nem- 

ligen att tiden för de positiva differensernas uppträdande i någon 

mån måste vara beroende af den lag, enligt hvilken fuktigheten 

öre daggens fallande aftager uppat. År detta aftagande hastigt, 

så måste en längre tid förga mellan daggbildningen och diffe- 

rensernas öfvergang fran negativt till positivt värde, än om af- 

tagandet uppat är långsammare. Anmärkningsvärdt synes det 

mig emellertid vara, att skillnaden mellan talen i 2:dra kolum- 

nen är ganska liten, ehuru motsvarande tal i I:sta kolumnen 

betydligt afvika från hvarandra och det sålunda att Juni- och 

September-värdena a ena sidan samt Juli- och Augusti-värdena 

a andra sidan äro nära nog identiska. Häraf följer, att ehuru 

fuktighetens aftagande med höjden före daggens utfällning 

är mycket hastigare i Juli och Augusti månader än under 

Juni och September, så utjemnar sig denna olikhet sa hastigt 

vid daggens fallande, att ingen synnerligen märkbar skillnad i 

de olika luftlagrens fuktighetsgrad i detta ögonblick framträder. 

Detta märkliga förhållande får naturligtvis icke antagas ega 

rum annat än inom de luftlager, observationerna omfatta, nem- 

ligen mellan marken och cirka 4 fot deröfver. Huru förhållan- 

dena gestalta sig högre upp, derom lemnar naturligtvis det med- 

delade observationsmaterialet ingen upplysning. För att kunna 

besvara denna fråga, erfordras mera omfattande undersökningar. 

De nu framställda talen visa oss blott huru beskaffade 

de variationer äro, som genom daggbildningen uppväckas i 

differenserna mellan instrumentens angifvelser på de båda sta- 

tionerna. En bestämdare asigt om orsakerna till dessa varia- 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32.2 N:0 1. 2 
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tioner vinnes genom att efterse huru hvart och ett af dessa in- 

strament varierar under tiden för daggbildningen. Jag har 

derföre ur de i Tab. I meddelade talen beräknat variationen per 

timme särskildt för registrerings-instrumenten och särskildt för 

instrumenten i gräset och ordnat dessa variationer i 3 grupper 

efter daggförhallandena. Första gruppen innehåller skillnaden 

mellan tvenne observationer, under hvilka ingen dagg blifvit 

iakttagen på marken, andra gruppen de fall, da marken var fri 

fran dagg vid första observationen men ej vid den andra, samt 

tredje gruppen sadana fall, då daggen redan var tydligt utbildad 

vid den första af de tva observationer, hvilka ingingo i räk- 

ningen. De i följande tabell VII upptagna temperaturgrader ut- 

göra medeltal för dessa särskilda grupper. 

Tab. VII. Temperatur-variation per timme. 7 Pp 

| Instrument. | Ingen dagg. | Börj. dagg. | Utbild. dagg. 

| | | | 

| Registr. app. .... .. | — 17,74 ut 9) — 2,18 
| 2 | 5 37 obs. | 235 obs. { 13 obs. 
| SEO sen 22100 | | —1,98) ei 

I! IDEON sc 20 ecco) EMUND + 0503 65 

Häraf ses, att temperaturminskningen haller jemna steg i 

buren och i gräset, sa länge marken är fri från dagg, men att 

den betydligt aftager i gräset, sedan daggen börjat falla, och 

detta ehuru temperatur-minskningen högre upp i luften fortfar 

att växa. Denna senare tillväxt synes blott utgöra en fortsätt- 

ning af den, som egde rum före daggbildningen, ty skillnaden 

mellan de tva första grupperna är 0,21 och mellan de tva sista 

0,23. Temperaturens aftagande börjar saledes att undergå en 

minskning langt tidigare vid marken, än högre upp. Det synes 

ock, sasom om denna minskning skulle sta i ett visst beroende 

af daggbildningen, hvilket väl ock är temligen naturligt, emedan 

det vid daggens utfällning frigjorda latenta värmet maste med- 

verka till afkylningens förminskande. 
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Beräknar man fuktighetstryckets variation för en timme 

efter samma norm som temperaturvariationen, erhållas de i ta- 

bell VIII upptagna medeltal, hvarvid + tecknet betecknar en 

förökning och — tecknet en förminskning af detta tryck: 

Tab. VIII. Absoluta fuktighetens variation per timme. 

Nor I ® 

| | 
| Instrument. | Ingen dagg. hk  Börj. dagg. | Utbild. dagg. 

| 00 | Ma | OM 

Reeistr APP. 2... so I + 0502 ‚18 ‚46 | 
| N | ag obs. | Isa obs ju obs 
| I gräset ....... SKE | — 0,26) | — 0,63 — 0,65 
| Differens .. ..........|. + 0,28 ee 0275 ORG | 

Af talen i tabell VIII framgår, att någon tid före den syn- 

bara daggbildningen, fuktigheten vid marken redan börjat af- 

taga, och att demna förminskning till en början hastigt till- 

växer medan daggen faller, men snart uppnar ett konstant värde, 

när daggen hunnit blifva allmännare. I de högre luftlagren åter 

börjar fuktighetstryckets aftagande betydligt senare och fortfar 

att växa under hela den tid på qvällen, observationerna omfatta. 

Fuktighetstryckets förminskning utgår således från marken och 

fortplantar sig uppat. Da det icke gerna kan tänkas någon 

annan grund till absoluta fuktighetens aftagande vid jordytan om 

qvällen, än en börjande daggbildning samtidig med temperatur- 

förminskningen, synes det vara naturligt att antaga, att det 

negativa tecknet i andra raden af första kolumnen i tabell VIII 

härleder sig derifran, att luften vid sjelfva jordytan vid ifraga- 

varande tillfälle redan varit mättad med fuktighet, ehuru någon 

utfällning ännu ej var märkbar för känseln och att den deraf 

härflytande tryckförminskningen redan hunnit meddela sig till 

luftlagret straxt ofvanom gräset. 

Kallar man x skillnaden mellan fuktighetstrycken pa de 

bada stationerna vid den tid, da första gruppen antages begynna, 

erhålles genom successiv addition af de i tabellens (VIII) tredje 

rad införda differenser, uttrycken för skillnaden mellan de båda 

stationernas fuktighetstryck vid slutet af de tre konsekutiva tim- 
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marna. Tager man x — — 0,65 erhållas följande värden på dessa 

differenser 

— 0,37 + 0,08 + 0,27 

hvilka jemförda med talen 

— 0,42 | + 0,08. + 0,33 

i tabell IV visar en ganska god öfverensstämmelse mellan de 

tvenne olika-beräkningsmetoderna. 

Da den relativa fuktigheten utgör ett mått på luftens mätt- 

ningsgrad, har det synts mig vara af intresse att sammanställa 

fuktighetsprocenten vid olika höjder, såsom denna erhålles i me- 

dium af de observationer, som tillhöra samma eller åtminstone 

nära samma epok af daggbildningen. I följande tabell IX har 

Jag derföre meddelat den relativa fuktigheten för de begge sta- 

tionerna ordnade efter samma gruppindelning, som blifvit följd 

i tabellerna IV, V och VI. 

Tabell IX. Relativa fuktigheten. 

| on | 
I dagg B de 

Instrument. | Po an Dagg flerst. | Stark dagg. | 

| Ä | 
IHRiepistn app | 61,1 | 70,0 78,1 | 80,4 | 

leonset sog | 73,4 | 87,6 93,7 | 94,6 | 

Af dessa tal synes, att vid börjande daggbildning på mar- 

ken är relativa fuktigheten pa en höjd af 4 fot icke större än 

70 4 i medeltal, ehuru densamma tätt ofvanför gräset är 87,6 4 

och vid sjelfva jordytan naturligtvis är 100 4. Vid förökad 

daggutfällning tilltager visserligen relativa fuktigheten i gräset, 

och luften derstädes närmar sig mättning, men uppnår ej full- 

komligt mättningspunkten ens sedan daggen hunnit blifva ymnig, 

utom undantagsvis en och annan gang, då observationerna gafvo 

relativa fuktigheten =100 4. Högre upp i luften är fuktigheten 

i medeltal icke större än 80,4%, när dagg i stor mängd blifvit 

utfälld på marken. 

Sammanställa vi den omständigheten, att vid daggutfäll- 

ningens början på marken relativa fuktigheten vid en höjd af 
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4 fot ej uppgår till mer än 70 % med den förut funna lagen, 

att absoluta fuktigheten dersammastädes börjar att aftaga eller 

passerar ett maximum (om sommaren det 2:dra maximet under 

dygnet) ungefär vid den tidpunkt, då daggen börjar framträda 

på marken eller någon. tid sedan det med jordytan i kontakt 

varande luftlagret uppnått mättningspunkten, så inse vi huru 

absoluta fuktigheten sommartiden kan börja att aftaga, da rela- 

tiva fuktigheten ej hunnit uppgå till mer än 70 4. -Jemföra vi 

t. ex. för år 1871 de värden på absoluta och relativa fuktig- 

heten, som finnas meddelade i Bulletin météorologique mensuel 

de l’Observatoire de l’Universite d’Upsal Vol. I—IV pagg. 73, 

sa erhållas följande tal, hvilka angifva den relativa fuktigheten 

hos registrerings-instrumenten, när absoluta fuktigheten nått sitt 

eftermiddagsmaximum. 

Tabell X. Relativa fuktigheten, när absol. fukt. börjar att aftaga. 

Vår. Sommar. Höst. 

1869 71,06) 75,8 81,2 
| 1870 126 | 75,1 78,0 

ST 72,0 68,6 80,3 
| 1872 ? 74,6 ? 

Dessa tal, sammanställda med hvad nyss blifvit nämndt, 

gifva ett ytterligare stöd för värt antagande, att den absoluta 

fuktighetens förminskning i de högre luftlagren är en följd, om 

ock sekundär, af daggutfällningen på marken. 

Med denna fråga sammanhänger en annan af stor bety- 

delse. Det är bekant, hurusom på kontinentala stationer under 

sommarmånaderna uppträder ett sekundärt minimum i absoluta 

fuktighetens kurva klockan omkring 2 e. m. och i sammanhang 

dermed ett andra maximum om qvällen. KÄMTZ, som först satt 

förklaringen af detta minimum i samband med den uppstigande 

luftströmmen, kommer vidare till det resultat, att fuktighets- 

minskningen efter qvällsmaximet är en följd af daggutfällningen. 
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Emellertid förekommer det sekundära fuktighetsminimet alls icke 

pa maritima orter, utan derstädes har fuktighetstrycket ett enda 

maximum under dygnet och detta ligger omkring kl. 2 e. m. 

Så är t. ex. förhållandet i Bergen, enligt hvad de i »Meteorolo- 

gisk. Aarbog 1868» publicerade tal gifva vid handen. Det har 

synts mig vara af intresse att efterse, huru stor den relativa 

fuktigheten är på maritima orter vid denna tid på dygnet, för 

att utröna, om någon daggutfällning då skulle vara möjlig i 

hafvets granskap. Tager jag för de Norska kustorterna i me- 

dium af 1861—1868 ur de Meteorologiska Ärböckerna värdet 

på den relativa fuktigheten kl. 2 e. m., erhållas för de särskilda 

månaderna Juni, Juli, Aug. och Sept. samt i medium af dessa 

fyra månader följande tal: 

Tabell XI. Relativa fuktigheten kl. 2 e. m. 

Orter. Juni. Juli. | Aug. | Sept. Med. | 

| 
Christiansund ................. 70.8 BA | Te 73,0 173,2 | 
INalesund RR 74,3 | 76,0 78,1 71,9 75,1 | 

Bergen 2 ER 645 | 85 | 7,6 | 70 | 705 | 
Skudesnäs ......... . ie: | 74,9 75,1 | Ae Zar 
Mandat... ba 662 | 6 | 2 75 | 70 

| 'Sandösund. .................r ea | 6608 6 eo 

Man kan säledes icke, atminstone pa grund af den relativa 

fuktighetens litenhet, förneka möjligheten af en börjande dagg- 

utfällning straxt efter det temperaturen nått sitt största värde 

på dagen. Huruvida en sadan utfällning verkligen eger rum vid 

hafskusten, derom har jag ej lyckats erhålla någon upplysning. 

Skulle det visa sig, att en sådan ej förefinnes, så synes man 

mig ej kunna fasthälla daggbildningen såsom den enda orsaken 

till absoluta fuktighetens aftagande, ett antagande, som likväl, 

enligt hvad ofvan visats, stämmer väl öfverens med observatio- 

nerna på kontinentala orter. 

Innan jag går att i ett sammanhang framställa daggbild- 

ningens inverkan på fuktighetstrycket i de olika luftlagren måste 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o 1. 23 

jag försöka att åtminstone approximativt härleda förhallandena 

vid sjelfva jordytan. Såsom inses, kunde observationerna med 

psykrometern ej anställas vid sjelfva marken, emedan, för att 

instrumentet skall kunna gifva riktiga värden, erfordras, att 

luften har fritt tillträde till termometerkulorna. ' Reduktionen 

till jordytan verkställer jag på följande sätt. Först beräknar 

jag temperaturen i gräset för alla de fall, då daggen varit stark 

eller fullkomligt utbildad och erhåller i medeltal af 18 observa- 

tioner för denna temperatur + 8°,62. Detta tal korrigerar jag 

med medeltalet af de differenser mellan temperaturen vid marken 

och 4 fot deröfver, som följa af de i HAMBERGS förutnämnda 

afhandling pag. 48 publicerade värden. Sasom korrektionstal 

erhölls härvid — 1,72. Pa grund häraf antager jag + 6,90 

såsom medeltemperaturen vid jordytan. För att finna ändringen 

1 temperatur under en timme vid marken, utgår jag från talen 

1 sista kolumnen af tabell VII och erhåller då, under förutsätt- 

ning att instrumenten voro placerade pa 4 och 4 fot från mar- 

ken, ur följande analogi 7:1 = 0,65: 

2 1050,95 

hvaraf minskningen under en timme blir -— 1°,44. Vidare är 

enligt REGNAULTS tabell vattengasens elasticitet vid 67,90 = 

7,45 m.m. och mot en ändring af 1°,44 svarar i denna del af 

tabellen en fuktighetsändring af 0,73. Emedan nu fuktighets- 

ändringen vid marken, sedan daggen börjat falla, endast och 

allenast kan bero af temperatursänkningen, måste det funna 

värdet 0,73 vara det maximivärde, som fuktighetsändringen upp- 

når vid sjelfva jordytan, der luften är fullkomligt mättad. Vore 

luften tätt ofvanför gräset likaledes fullkomligt mättad med 

fuktighet, skulle, emedan dess temperatur är + 8°,64 och ändrin- 

gen i temperatur under en timme befanns lika med — 1°,53, 

maximivärdet för fuktighetens variation på en timme blifva 

0,86 m.m. Da emellertid luftens relativa fuktighet derstädes i 

medeltal understiger 100 %, blifver gränsvärdet mindre, eller 

enligt observationen 0,65. Att variationens maximi- eller gräns- 

värde är mindre, när luften icke är mättad med fuktighet än 
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den skulle vara vid fullkomlig mättning, torde inses pa följande 

sätt. Äro nemligen a och 5 fuktighetsvärdena för tvenne tem- 

peraturer da luften är mättad, och a, och b, motsvarande värden 

vid samma temperaturer när luften ej är mättad, hvarvid b och 

b, äro observerade senare pa qvällen än a och a,, så skall 

a—b > a — bi. Ty dels är enligt de gjorda antagandena a > b, 

eftersom fuktigheten aftager på qvällen, dels är b — b, < a — ay: 

hvilket följer deraf, att luften är närmare sin mättningspunkt 

vid den efterföljande än vid den föregående observationen. 

Denna kalkyl kan naturligtvis icke göra anspråk pa att 

gifva annat än approximativt riktigt resultat, emedan atskilliga 

mindre säkra antaganden ligga till grund för densamma, bland 

hvilka jag endast vill nämna den nedre stationens antagna höjd 

öfver marken och förutsättningen, att temperaturvariationen per 

timme ändrar sig proportionelt med höjden. 

De vigtigaste af nu erhållna resultater kunna sammanfattas 

i. följande punkter. 

Före daggutfällningen tilltager absoluta fuktigheten med 

tiden, men är störst vid marken och mindre högre upp 1 atmo- 

sferen. Sa snart daggen börjar falla, börjar fuktigheten vid 

jordytan att förminskas och denna förminskning håller jemna steg 

med temperatur-minskningen. Fuktighetens aftagande fortplantar 

sig temligen hastigt uppat och börjar redan blifva märkbar vid 

4 fots höjd, när daggbildningen framträder för känseln. Vid 

marken tenderar minskningen per timme till ett maximivärde 

ungefär = 0,73 m.m., en half fot högre upp, der luften icke en 

gang vid stark utfällning är fullkomligt mättad, till ett värde 

(0,65 m.m.), som icke blott är lägre än det mot temperatur- 

ändringen svarande, utan äfven lägre än maximivärdet vid mar- 

ken. Ju högre man uppstiger, desto senare börjar fuktighets- 

minskningen att blifva märkbar och desto mindre är ändringen 

per timme. Det maximivärde, som vid en gifven höjd öfver 

marken upphinnes, är sannolikt desto mindre ju större höjden 

är och uppnås äfven desto senare, ju högre upp i luften sta- 

tionen är belägen. 
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Det är för öfrigt tydligt, att förminskningen i fuktighets- 

trycket endast vid marken är direkt beroende af daggbildningen; 

högre upp bestämmes dess värde af utjemning mellan de olika 

vertikala luftlagren. 

Förloppet vid dessa förändringar synes följaktligen vara 

följande. Genom temperatursänkningen vid marken blir luften 

derstädes snart mättad med fuktighet. Från detta ögonblick 

atföljes temperatursänkningen oupphörligen af en utfällning och 

förminskad absolut fuktigket. Denna förminskning synes snart 

uppnå ett konstant maximivärde, vid hvilket det sannolikt någon 

tid haller sig. Antingen genom diffusion eller den nedgående 

luftströmmen föres emellertid ny vattengas från de högre luft- 

lagren ned mot marken. Hvarje luftlager meddelar således at 

det närmaste derunder en viss vattengasmängd och erhåller er- 

sättning ofvaninfran; men denna ersättning uppnar icke värdet 

af det bortgående, såsom ses deraf, att en oupphörlig minskning 

eger rum 1 alla luftlagren, ehuru utfällningen blott sker vid sjelfva 

jordytan. Fuktighetsminskningen, som således utgör skillnaden 

mellan den från luftlagret nedat bortströmmande och den ofvan- 

ifrån till detsamma ankommande fuktighetsmängden, börjar se- 

nare i de högre luftlagren, hvilket är en naturlig följd deraf, 

att denna minskning har sin egentliga orsak vid jordytan. Den 

är också af samma skäl mindre ju större höjden är, förutsatt 

att jemförelsen mellan de olika luftlagren anställes för samma tid. 

Dessutom sträfvar förminskningen till ett gräns- eller maximi- 

värde, som, enligt hvad observationerna synas antyda, är störst 

vid jordytan, der det måste inträda pa samma gång som den 

största temperaturminskningen, och aftager uppåt. 

Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten vid en oegentlighet, 

som vidlader den här af mig publicerade och diskuterade ob- 

servationsserien. Densamma tillater i sträng mening inga säkra 

slutsatser med afseende pa fuktighetens fördelning i vertikal led, 

emedan de tvenne stationer, som med hvarandra jemföras, ej 

ligga i samma vertikal. Om fuktighetsförhållandena på tvenne 

i samma horisontalplan belägna stationer vore i det närmaste 
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desamma, hade jemförelsen rättast bordt ske salunda, att jag 

uppmätte höjdskillnaden mellan de begge stationerna och refe- 

rerade de observerade fuktighetsvärdena till denna höjdskillnad. 

Då emellertid ett sådant antagande, enligt hvad mångfaldiga 

observationer lagt i dagen, icke håller streck, hade föga vinst 

varit att hemta af detta betraktelsesätt. Jag har derföre helt 

enkelt räknat instrumentens höjd från marken på de ställen, der 

de voro "placerade. Att resultaten måste genom ett sådant före- 

ställningssätt blifva osäkra, 1 synnerhet med afseende på de 

qvantitativa förhållandena, erkännes villigt, liksom jag ock af 

detta skäl anser, att de här meddelade resultaten behöfva be- 

kräftas genom observationer, anställda på mera ändamålsenligt 

sätt, nemligen så, att observationerna tagas på instrument, 

placerade rätt öfver hvarandra och att man härvid använder 

flera än tvenne stationer. Också har jag af nu nämnda orsak 

länge tvekat att offentliggöra denna serie och anföra de slut- 

satser, jag trott mig derur kunna hemta. Men då frågan om 

fuktighetens förhållande i de lägre luftlagren under daggbildningen 

genom Dr HAMBERGS arbete kommit på tal, har jag trott mig 

böra meddela, hvad jag hade mig bekant om saken, fortsatta 

iakttagelser ma leda till bekräftelse eller vederläggning af de 

asigter, jag här uttalat. I qvalitativt hänseende torde dock för- 

loppet vid fuktighetsminskningen om qvällen vara rätt uppfattadt. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1875. N:o 1. 

Stockholm. 

Om utvittringar af alunsalter och deras inflytande 

på vegetationen, 

af C. E. BERGSTRAND. 

[Meddeladt den 13 Januari 1875.] 

Förekomsten af alunutvittringar, isynnerhet s. k. fjäderalun 

eller keramohalit (svafvelsyrad lerjord), torde inom vart land ej 

vara nagon sällsynthet, ehuruväl man hittills fästat mindre upp- 

märksamhet vid denna företeelse och betydelsen deraf för en 

mängd jordarters bördighetsförhållanden. Det uppgifves vanligen 

i de mineralogiska läroböckerna, att t. ex. fjäderalun förekom- 

mer pa ställen, der angor af svafvelsyrlighet råka i beröring 

med fältspatshaltiga bergarter, såsom vid vulkanernas krater- 

öppningar, äfvensom i sådana lerskiffrar, hvilka innehålla svaf- 

velkis, t. ex. 1 atskilliga brunkols- och stenkolslager, samt i 

alunskifferbrott o. s. v. Enligt dessa anvisningar synes det, som 

om man hos oss hade att söka dessa alunsalter endast pa de 

ställen, der den siluriska och Lias-formationens skifferarter före- 

komma. Emellertid visar det sig, att utvittringar af svafvel- 

syrade salter och framförallt svafvelsyrad lerjord, vanligen till- 

sammans med svafvelsyrad jernoxid, svafvelsyrad talk och andra 

sulfater, uppträda ej så sällan på nyodlingar och mera lågt be- 

lägna trakter, hvilka fordom utgjort vikar af sjöar eller haf, 

men under tidernas längd blifvit uppgrundade och torrlagda. 

Sålunda hafva vi för flera år tillbaka erhållit prof a fjäderalun 

från egendomen Ekholmen i Upsala län, der detta salt utvitt- 

rade på öfversta jordytan å en torrlagd trakt, som förut bildat 
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en 'grund, af sjögräs: igenväxt samt: af gyttja, torf och dy: till 

största delen uppfylld vik af Mälaren. 

Denna fjäderalun innehöll: 

Lerjord. nme TEE NAN 15,38 

JETM OKT AGT ee 0 LR EN 2,45. 

Syatveleyra ea res. 36,10 

or altem ee EL, 46,07 ; 
; 100,00 

I sitt naturliga tillstånd innnehåller saltet åtskilliga för- 

oreningar och mekaniska inblandningar, hvilka i ofvanstående 

analys blifvit franräknade, så att resultatet följaktligen endast 

angifver det relativa förhållandet mellan de beståndsdelar, som 

konstituera det egentliga alunsaltet, sådant detsamma förekom- 

mer i den utvittrade saltskorpan. 

Under en resa, som sistlidne sommar företogs inom atskil- 

liga delar af Vesterbotten, fästades ånyo vår uppmärksamhet a 

de temligen allmänt förekommande alunutvittringarna inom denna 

provins, särdeles i trakterna utmed hafskusten. 

De lager, hvaraf jorden består i dessa delar af Vester- 

botten, äro hufvudsakligen följande. Det öfversta matjordslagret 

utgöres af fin sand, mer eller mindre rik på organiska och mull- 

artade ämnen, som bildats af förmultnade mossor och andra 

kryptogama växter. Härefter följer ett annat sandlager, som 

synes nästan sakna alla organiska växtlemningar och eger en 

eller annan fots mäktighet. Pa ett djup af 2 a 3 fot under 

jordytan träffar man slutligen lera, som. är uppblandad med 

mycket fin sand. Detta lerlager synes vara den egentliga här- 

den för alunbildningen och saltet stiger förmedelst kapillariteten 

under torra och varma somrar upp till det öfversta jordlagret 

och utvittrar derstädes pa ytan. Sa ofta denna utvittring far 

tillfälle att i någon större mängd samlas i matjordslagret, upp- 

höra alla sädesarter och foderväxter att a dessa ställen vidare 

trifvas. All vegetation af vanliga kulturväxter dör ut, så snart 

alunhalten i jorden stiger till 0,5 procent och derutöfver. 
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Några a K. Landtbruks-Akademient laboratorium verk- 

ställda undersökningar af dylika ofruktbara jordarter fran Ve- 

sterbotten visade, att det öfversta sandlagret i lufttorkadt till- 

stand innehöll ända till 3 procent kristalliserad fjäderalun, och ' 

lagret närmast derunder egde en halt af nära 2 procent. I det 

pa 3 fots djup liggande lerlagret förefanns 1,53 procent af alun- 

saltet. I samma män som uttorkningen fortgar, drager sig saltet 

allt mer uppat och samlar sig slutligen pa jordytan i sadana 

qvantiteter, att stora massor deraf i temligen rent tillstånd 

kunna särskildt upphemtas. 

Detta salt utgöres da af en gulhvit eller gra skorpa eller 

sammangyttrad kristallmassa, som löses utomordentligt lätt i 

vatten och eger en sur reaktion samt en söt och sammandra- 

gande smak. Mängden af mekaniska inblandningar, bestående 

af organiska ämnen samt sand och lera m. m., uppgar till 5 a 7 

procent. 

Vid de flera analyser, som a de ifrågavarande utvittringarna 

blifvit verkställda, har befunnits, att hufvudmassan utgöres af 

svafvelsyrad lerjord och svafvelsyrad jernoxid' jemte vatten, 

hvarförutan en viss halt af svafvelsyrad talk och alkalier jemte 

löslig kiselsyra och chlormetaller anträffas bland de tillfälliga 

beståndsdelarna. Det bör anmärkas, att jernet efter all sanno- 

likhet ingår ursprungligen till en del som oxidul eller svafvel- 

syrad jernoxidul, ehuruväl jernhalten i de här meddelade ana- 

lyserna öfverallt blifvit till sin helhet beräknad och bestämd, 

som oxidseller svafvelsyrad jernoxid. 

Om man vid resultatets uppställning franräknar mekaniska 

föroreningar och de mera tillfälliga salterna, sa har den ater- 

staende grundmassan följande sammansättning. 

Svafvelsyrad lerjord.......... ......... 46,00 

ÖSvafvelsyrad jernoxid ................... 8,32. 

Svafvelsyrad. talkjord ................. 1,09. 

Matten sein anne 44,50. 
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Bland särskilda analyser, som ä olika prof blifvit utförda, 

må dessutom följande här omnämnas, för att i allmänhet visa 

karakteren af den utvittrade saltskorpan. 

1). Svafvelsyra ..... .. RE E ER LSE Sa Ah 32,58 

Terjord ‚sochtjernoxid, Ar Ka rens tesen SR 16,00 

Löslig. kiselsyra na Era a NTA SARANGE 1,00 

‚Vatten. ch sen ee la en 42,92 

Öfriga ej närmare bestämda tillfälliga beståndsdelar 

samt i vatten olöst återstod, såsom lera och sand- 

paxtiklarumen Re EBEN SER 7,50 

100,00 
2)278valvelsyra una aaa ni SAR AASE 35,98 

Berjordsochfjernod FRE ISAR 17,44 

Mekaniska inblandningar (lera och sand) ................... 5,72 

Vatten och öfriga ej närmare bestämda ämnen......... 40,86 

. 100 
Att alunutvittringar från olika lokaler skola förete en om- 

vexlande sammansättning, är naturligt och beror af den olika 

beskaffenheten hos de jordlager, hvarifrån alunsaltet leder sitt 

ursprung. 

De analyserade stufferna äro hufvudsakligen från Ytter 

Tafle Landtbruksskola och hafva blifvit meddelade genom Di- 

rektören Dr F. UNANDER. 

Af de i öfrigt gjorda iakttagelserna framgår emellertid; att 

alunsalters uppkomst och utvittring är ett mycket allmänt feno- 

men i Norrland, särdeles inom Vesterbottens län. Fran Nord- 

maling hafva vi t. ex. erhallit lerjordarter, som vid undersökning 

likaledes befunnits alunhaltiga. 

I agronomiskt hänsende är företeelsen af stort inflytande, 

emedan mängden af alunsalter i de öfversta jordlagren är be- 

stämmande, huruvida nagra kulturväxter a en sadan jord kunna 

frambringas eller icke. Under regniga somrar eller vid stark 

nederbörd är olägenheten af jordens alunhalt mindre, dels eme- 

dan saltet då borttvättas eller bildar mera förtunnade lösningar, 

dels försiggår ock alunbildningen under sådana förhållanden 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:ol. 31 

långsammare, emedan den starka vattenhalten fyller porerna i 

jorden och utestänger luftens tillträde. Uppkomsten af fjäder- 

alun och andra dermed beslägtade sulfater eger nemligen rum 

sålunda, att svafvelmetaller i jorden under inverkan af luftens 

syre föranleda bildningen af svafvelsyra, »hvilken i sin ordning 

inverkar på lerjorden och jernoxiden med flera andra baser uti 

lerlagret och sålunda framalstrar de ifragavarande salterna. Så 

länge jorden är fullständigt genomdränkt af vatten, förmärkes 

föga eller ingen alun, men da marken afdikas eller torrlägges 

och luften far tillträde till de förhandenvarande svafvelförenin- 

garna, så begynner omedelbart. den ofvannämnda alunbildnings- 

processen. | 

Inom åtskilliga andra provinser af värt land träffas visser- 

ligen jordaflagringar, t. ex. den sa kallade svartleran samt at- 

skilliga eyttjelager m. fl., hvilka äro rika pa svafvelmetaller, men 

ändock sällan vid torrläggning bilda nagon större halt af alun, 

- som menligt inverkar på vegetationen. Dessa lager innehålla 

vanligen på samma gång en ej obetydlig halt af kolsyrad kalk 

samt förvittrade snäckskal, eller ock stå de i nära samband med 

verkliga mergellager. Genom närvaron af kalk tager saltbild- 

ningsprocessen en annan riktning, i det kalken afskiljer lerjorden 

och jernoxiden i olöslig form såsom hydrater eller basiska salter 

samt förenar sig med svafvelsyran till-ett svarlösligt salt eller 

gips, som på vegetationen ej förmår utöfva någon skadlig inverkan. 

Jordarterna, 1 synnerhet den s. k. sjöjorden, utmed Vester- 

bottens hafskust synas deremot vara alltför kalkfattiga, för att 

med framgång kunna odlas; åtminstone befinnes kalkhalten i de 

flesta fall vara för ringa, för att uppkomsten af alunsalter skall 

kunna förhindras eller tillintetgöras. Då emellertid Vesterbottens 

län eger ansenliga tillgangar på urkalksten, såsom i Burträsk 

och utmed Skellefteaelfven, samt aflagringar af kalktuff och 

sedimentära kalkstensbäddar i. det inre af landet, så behöfver 

landtmannen ej misströsta om att finna ett lämpligt botemedel 

mot den skada, som alunutvittringarna ofta åstadkomma på hans 

akrar eller odlade fält. Förmedelst kalkgödning eger han nem- 
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ligen i sin makt att förekomma eller åtminstone inskränka den 

ifrågavarande saltbildningsprocessen. ; 

I tekniskt hänseende torde emellertid förekomsten af fjäder- 

alun ega en särskild betydelse så tillvida, som här måhända 

skulle kunna erhållas ett lämpligt och billigt råmaterial för fram- 

ställningen af kalialun eller andra inom industrien användbara 

alunpreparater. 

‘Men undersökningen af de norrländska jordarterna och deras 

utvittringar har gifvit anledning att uppmärksamma en annan 

omständighet, som onekligen eger ett ej ringa intresse inom den 

agrikulturkemiska vetenskapen. 

Vi hafva i det föregående omnämnt, att en jord, som imne- 

håller en alunhalt af 0,5 procent eller derutöfver, saknar för- 

"måga att framalstra vanliga kulturväxter. Det måste emellertid 

i sådan händelse förefalla till en viss grad anmärkningsvärdt, 

att inom VWVesterbottens län äkerbärsplantan, Rubus arcticus, 

uppträder allmännare än annorstädes. På sadana lokaler utmed 

kusten, der all annan vegetation försvunnit 1 följd af saltutvitt- 

ringarna, trifves och utvecklas icke desto mindre denna växt 

utmärkt väl samt lemnar en ypperlig och välsmakande frukt. 

Det torde derföre ega ett lika mycket vetenskapligt som prak- 

tiskt intresse att undersöka akerbärsplantans askbeståndsdelar 

och bland dessa särskildt svafvelsyrehalten. För detta ändamal 

hafva dylika plantor blifvit insamlade dels från sådana lokaler, 

der alla andra växter hade dött ut, och dels från platser, der 

jordens alunhalt ej var större, än att äfven sädesarter, gräs och 

hvarjehanda andra örter kunde trifvas och normalt utbildas. 

Undersökningen af askans svafvelsyrehalt och beskaffenhet 

hos plantor från de olika växtlokalerna lemnade följande resultat. 

Akerbärsplantor fran ställen, der all annan vegetation sak- 

nades i följd af jordens stora alunhalt, lemnade en qvantitet 

ren aska (befriad frän sand, kiselsyra och oförbrända partiklar) 

uppgående till 4,68 procent af den torkade plantans vigt. Denna 

aska innehöll: 12,60 procent svafvelsyra. Detta resultat erhölls, 

då plantorna undersöktes i deras helhet eller rötter, stjelkar, blad 
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och fruktdelar tillsammans. Då deremot bladen och de finare 

stjelkdelarna i och för sig undersöktes, erhölls en svafvelsyrehalt 

i askan, uppgående till 14,21 procent, och vid analys af askan 

efter de gröfre stjelkdelarna blef svafvelsyrans mängd 15,97 

procent. 

Enahanda undersökning å plantor från sådana lokaler, der 

jordens alunhalt ej var större, än att sädesarter och foderväxter 

jemväl kunde trifvas och utveckla sig, gaf som resultat en ask- 

halt af 4,65 procent af den torra plantans vigt, och denna aska 

innehöll 3,44 procent svafvelsyra, då nemligen för askans fram- 

ställning användes hela plantor eller såväl rötter, som stjelkar, 

blad och fröredningsdelar. Askan efter bladen och de spädare 

stjelkdelarna gaf deremot 4,57 procent och den aska, som de 

gröfre stjelkdelarna lemnade, innehöll ända till 6,23 procent 

svafvelsyra. 

Dessa försök antyda, att svafvelsyrehalten hos äkerbärs- 

plantan kan variera högst betydligt, allt efter beskaffenheten hos 

den jordart, hvara växten vegeterar. Man finner nemligen en 

svafvelsyremängd, som är ända till 4 gänger större hos den ena 

plantan än hos den andra. Vidare se vi, att stjelken tyckes vara 

den del hos växten, der svafvelsyrehalten är jemförelsevis störst. 

För att jemföra de ofvanstaende procenttalen med de mot- 

svarande hos askan efter andra växter, som äro med äkerbärs- 

plantan beslägtade, hafva vi undersökt svafvelsyrehalten i bladen 

och de yngre stjelkdelarna hos den vanliga hallonbusken, Rubus 

Ideus. Denna halt hos den rena askan uppgick endast till 

2,22 procent. Uti föregående äldre författares !) arbeten finner 

man askans svafvelsyrehalt antagen t. ex. för 

Mulbaiseldeussnsrtıullss eis sa ruhlleint 2,92 procent, 

Rubus fruticosus » ........ SST SEO he 4,10 » 

izaganiay Vesper 2er ee. 3,15 » 

Rosa canına De else eat ENG » 

0.8. Vv | 

1) T. ex. E. WoLrF, »Aschen-Analysen von landwirthschaftlichen Producten» etc. 

Berlin 1871. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 1. 3 
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Det synes alltså vara uppenbart, att akerbärsplantan under 

vissa omständigheter kan utur jorden upptaga en svafvelsyre- 

qvantitet, som är 3 a 4 gånger större än eljest under vanliga 

och normala förhållanden eller hos andra närbeslägtade växt- 

arter. Huruvida denna större mängd af svafvelsyra eller kanske 

rättare af svafvelsyrade salter star i något samband med äker- 

bärens aromatiska och välsmakande egenskaper, är en fråga, 

hvaröfver vi för närvarande ej kunna uttala något bestämdt 

omdöme, likasom ock rörande orsakerna till den omständigheten, 

att akerbärsplantan visserligen kan lefva och utveckla blommor 

på andra jordarter och inom sydligare delar af landet, men 

tyckes sakna förmåga att utbilda några mogna frukter. 

Men om akerbärsplantan sålunda verkligen tillåter uppta- 

gandet af en mer än vanligt stor mängd af svafvelsyrade salter, 

och om den allmänna erfarenheten derjemte ådagalägger, att 

denna växt fortlefver och utvecklar sig 1 en jord, som kan vara 

så rik på lösliga sulfater, att de flesta andra fanerogama väx- 

ter deri dö eller vantrifvas, så uppstår i alla fall den frågan, 

huruvida den nämnda växtarten förmar upptaga svafvelsyran 

under samma former, som denna syra 1 så stor mängd bildar i 

de jordarter, hvarpa akerbärsplantan växer. I sådan händelse 

borde utom jernoxid äfven lerjord återfinnas bland askbestands- 

delarna. 

Vid nagra särskilda försök i detta afseende erhölls verk- 

ligen i askan efter den ifrågavarande växten en lerjordshali, 

som varierade från 3,47 till 5,59 procent af den rena askans 

vigt. Det kan visserligen sättas i fråga, huruvida denna ler- 

jord verkligen ingår såsom en integrerande del bland de lösta 

ämnena i växtsaften, eller om den härleder sig blott och bart 

från tillfälliga och mekaniskt medföljande stoftpartiklar från den 

alunhaltiga jorden, hvara plantorna vegetera. Förekomsten af 

lerjord uti åkerbärsplantans aska har emllertid visat sig sa 

konstant vid alla de särskilda bestämningarna å de olika växt- 

delarna, att man ej gerna kan betrakta förhållandet såsom 

någonting tillfälligt eller beroende endast af mekaniska förore- 
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ningar hos det undersökta materialet. Emellertid är det hittills 

föga bekant, om lerjord verkligen kan ingå såsom beständsdel 

hos fanerogama växter. Det är egentligen endast hos lummer- 

gräsen eller Lycopodium-arterna samt hos ormbunkar, mossor 

och lafarter, der man träffat lerjord såsom en väsendtlig eller 

karakteriserande beståndsdel af askan. Man har tillika anmärkt, 

att blott sådana växter, hvilka innehålla vissa organiska syror, 

kunna upptaga lerjord, emedan dessa växter jemte kolsyra äfven 

afsöndra mera kraftigt inverkande och upplösande ämnen. Det 

är ock derföre bekant, att dylika växtarter, såsom mossor och 

_lafvar, kunna lefva och fortväxa pa kala klippor och stenar, i 

det de anfräta dessa och tillegna sig bergarternas särskilda 

mineraliska beståndsdelar. Men man finner emellertid uppgifvet 

hos E. WOLFF, hvilken bland nutidens agrikulturkemister grund- 

ligast torde hafva studerat växtarternas aska, att lerjord ej 

saknas hos en mängd fanerogama växter, äfven om halten ej 

synes uppgå till mera än en eller annan procent af askans vigt. 

Såsom sådana växter anföras bland andra följande: raps, lin, 

humle, vinrankan, hästkastanjen, boken, eken, björken, flera 

salix-arter, ljungen, lejontanden (Taraxacum) och åtskilliga andra 

vildt växande örter och buskväxter. Deremot synes lerjord all- 

deles saknas hos sädesarterna samt de rotfrukter och foderväxter 

m.-m., som landtmannen odlar. 

De ofvannämnda växtarterna, i hvilkas aska lerjord blifvit 

funnen, utmärka sig derjemte för en mer än vanligt hög procent- 

halt af svafvelsyra, hvadan alltsa ett inbördes samband tyckes 

ega rum mellan dessa bada askbeständsdelar. 

I fraga om de öfriga askbeständsdelarna, utom svafvelsyran 

och lerjorden, förekommer hos äkerbärsplantan intet anmärk- 

ningsvärdt eller afvikande fran mera allmänt kända och normala 

förhållanden. Om emellertid vissa växter äro af den natur, att 

de utan skada kunna upptaga en större mängd svafvelsyrade 

salter, och deribland äfven svafvelsyrad lerjord, så torde häri 

kunna sökas en förklaringsgrund, hvarföre & en alunhaltig jord 
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vissa bestämda växtarter verkligen kunna trifvas och normalt 

utbildas. 

Genom ofvanstående framställning hafva vi endast velat 

lemna en antydan derom, att sådana trädarter, buskväxter och 

örter, hvilkas näringssafter och frukter i allmänhet karakteriseras 

af en bestämd halt af vissa organiska syror, såsom vinsyra, 

citronsyra, äpplesyra, oxalsyra, garfsyror, lafsyror o. s. V., Synas 

bland sina askbeständsdelar innehålla en jemförelsevis större 

halt af svafvelsyra, än som plägar förekomma uti andra växters 

aska. Derjemte har man anledning att hos dessa växter, som 

lemna en svafvelsyrerik aska, finna en viss halt af lerjord,® 

isynnerhet om växterna vegeterat i en jordart, der alunsalter 

eller andra sulfater förekomma eller kunna bildas i någon större 

mängd. De af landtmannen odlade sädesarterna och foderväx- 

terna, hvilka ej innehålla några egendomliga växtsyror, visa sig 

deremot ytterst känsliga för ett i jorden befintligt öfverskott 

af lösliga salter, isynnerhet alunföreningar och vitrioler. I dessa 

växters aska träffar man derföre ej heller några lerjordssalter. 

Genom att fästa uppmärksamheten a dessa och andra i 

sammanhang härmed varande omständigheter, torde man finna 

en förklaring, hvarföre skördarna mången gäng felsla a jordarter, 

som för öfrigt synas vara bördiga och innehålla ett tillräckligt 

förrad på växtnäringsämnen. Inom agrikulturkemien och växt- 

fysiologien torde derföre blifva nödvändigt att egna en större 

uppmärksamhet, än hvad hittills i allmänhet skett, at under- 

sökningen af de kultiverade jordarterna med hänseende till deras 

halt af lättlösliga salter, bland hvilka några stundom befinnas 

vara verkliga gifter för ett stort antal kulturväxter, men der- 

emot utan olägenhet kunna upptagas och assimileras af andra 

växtarter. Först genom en noggrann kännedom om dessa salters 

beskaffenhet och deras förhållande i jorden och till de derå 

odlade växterna, kan det blifva möjligt att angifva något lämp- 

ligt och verksamt botemedel mot den skada, som dessa salter 

eljest kunna åstadkomma. Häri ligger naturligtvis det rent 
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praktiska värdet af dylika undersökningar. Det vetenskapliga 

intresset äter framträder i den fullständigare kännedom, som 

härigenom vinnes sa väl i fråga om de kemiska egenskaperna 

hos olika jordarter, som ock beträffande de fysiologiska företeel- 

serna inom olika växtgrupper. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1875. N:o 1, 
Stockholm. 

Om värmets ledning i en cylinder. 

Af G. LUNDQUIST. 

[Meddeladt den 13 Januari 1875.] 

I en föregående afhandling !) har jag i förbigående berört 

frågan om värmets ledning i en från den ena ändan upphettad 

cylinder och angifvit den allmänna formen af de formler, som 

enligt teorien äro gällande för detta fall. Föreliggande uppsats 

har till ändamål att närmare utveckla och tillämpa dessa formler. 

Under förutsättning att såväl den inre, som den yttre led- 

ningsförmågan äro konstanta, således oberoende af temperaturen, 

kan allmänna eqvationen för värmets fortplantning i en homogen 

kropp skrifvas ?) 

du — Ek =S au I 
0 de ale 

du 1 du 

dr — cd do 0 dy? 
der u betyder temperaturöfverskottet öfver det omgifvande me- 

diet, £ tiden, x en punkts abskissa, o och q punktens polar- 

koordinater i yz-planet, hänförda till samma origo som abskissan. 

Vidare är & kroppens inre ledningsförmåga, ce dess specifika 

värme, d dess täthet. ; | 

Vi antaga i det följande, att fråga är om en oändligt lång 

cylinder med cirkulär genomskärning, hvars ena plana ändyta 

upphettas genom kontakt med en konstant eller variabel värme- 

källa på ett sådant sätt, att alla punkter belägna till samma 

afstånd från centrum hafva samma temperatur. Tages denna 

1) Undersökning af några vätskors ledningsförmåga för värme (Ups. Univers. 

Årsskrift 1869, Mathem. I), s. 15. 

2) FoURIER, Theorie de la chaleur, Paris 1822, s. 112 o. följ. 
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yta till yz-plan och cylinderns axel till w-axel, sa blir u obe- 

roende af p och eqvationen (1) öfvergar i följande: 

du du du 1 du 

der vi för korthetens skull skrifva 

k 

sk 
Egvationen för cylinderns bugtiga yta är 

o=r 

Be + hu = 0, 
do 

då » är radien och A den yttre ledningsförmågan. 

För.att integrera eqvationen (2) sätta vi 

W—v.2, 

der v är funktion endast af & och £, z endast af o. Egqvationen 

(2) sönderfaller da i följande tvenne 

dv d?v 
dt = Kon ae Kg’v 0.0 0. or (3), 

d’z 1 dz OSTEN 

de? as Adam Se as (EN) 

der g är en konstant, hvars olika värden erhållas ur ytans 

eqvation. Denna blir af formen 

x h 
om man sätter re: 

in 

Generella integralen "till eqvationen (4) är följande !): 

z = [eos (ge sin 6) [A + Blog (go cos? 0)]de. 
0 

Men eftersom u och således äfven z ej kan blifva =» för o = 0, 

så måste konstanten B vara =— 0. Man erhåller således 

TU 

z = A [cos (go sin 6) de. 
1) 

Här kan man at konstanten A gifva hvad värde man behagar, 
o v . . es . „o Eu 1 o . 

da äfven i v arbiträra konstanter inga. Sättes A ==, sa blir 

2.00) Jar): 

1) Jmfr Boorer, Differential Equations, 2:d ed., s. 469. 
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dä J, betecknar den BEssEL’ska eylinderfunktionen af lägsta 

ordningen !), hvars definition är 

Ja(90) = 2 feos (ge sin 8) de = 

N 9202 got 606 

u Dan Prem © 510% (0 
Ytans eqvation (5) öfvergar da i följande 

ach > TE) SÖ RR INS ee (8) 
eller . 

zr g’r? gör? ger? gir? = 

Zi = + ir ib ) il 
som äfven kan skrifvas 

y+l y+?%2 y+3 
WE ae 2)? Ir a I AE da ale (9), 

om man för korthetens skull sätter 

zr gr? 

GN EVIGT Ye 

Rötterna till eqvationen (9) 4; Jas Yasso -- , som till antalet 

äro oändligt många, äro alla reella och positiva ?), hvilket sa- 

ledes äfven är förhållandet med motsvarande g?-värden, 93, 

ee te 

Fra eqvationen (3) erhålles lätt en partikulär integral 

= Mu Ar Wit 
le Er 

der för konstanterna m och % gäller relationen 

NE ME Rom ea (10), 

hvarvid märkes, att endast positiva värden på den reella delen af 

m är användbara, emedan cylindern antagits vara oändligt lång. 

— mz + Vi 

u= Jol(qg0)e 
är således en partikulär integral till eqvationen (2). Om man 

deri åt q successive gifver värdena 9, Ja» 955 - + - - »» och at 

m motsvarande ur eqvationen (10) beräknade värden, sa är 

Ve — MoL 
—e = 0 J0(950)° a N) 

o= 

1) Abhandlungen d. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin 1824, math. Kl., s. 22. 

2) FourıEr, Theorie de la chaleur, s. 371. 



42 LUNDQUIST, OM VÄRMETS LEDNING I EN CYLINDER. 

äfven en integral till eqvationen (2). De. deri ingående kon- 

stanterna a kunna såsom FOURIER uppvisat !), alltid så be- 

stämmas, att för «= 0 den i eqvationen (11) ingående summan 

blir lika med en känd funktion f(0) af o, och att man således 

för x = 0, får 

u = e"f(0) 
Detta sker på följande sätt. För «= 0 hafva vi 

Ko) = ar JA(N0) + a JN(g20) + +... + a Jo(g00) + +... (12). 

Om man multiplicerar alla termerna i den sista eqvationen med 

0J,(g0)do, der q har ett värde hvilket som helst, och integrerar 

emellan gränserna 0 och r, erhålles 

Sosa(90) fo)do = Se Ha) Jo(H0)de +... + 

+ Se TITLE + ++. (3). 

Den integral, som här multiplicerar a,, beteckna vi med S,, då 

man har 

o = J0J0(90) In (Gc EE (14). 

Eqvationen (4) kan skrifvas 
Dan d dz 

hvaraf följer, enligt relationen (6), 

2 d dJo ( 0) PoJu(g0) = — = le | N Sr (15). 

I betraktande häraf kan man ät uttrycket (14) gifva formen 

5 KT nee 
PS —/Io(900) 7; le 2 do, 

som genom partiel integration öfvergar i 
r 

2 d Jo (960 dJ,(g0) 
go le [I (90) Fe — I, do 

= 

0 

“ a le 

OCR I 
!) Theorie de la chaleur, s. 385. 
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Med iakttagande af att q i eqvationen (15) äfven kan vara 

= do.» erhålles 
r 

Ä [ dJI,(g00 dJolg0)] — 
(9) = fe [Jo (40) en ee) — J,(gs9) | 7 

=" [go Jolgr) ASG) 1J0(907) Jo (q7)]- 

Eftersom q, är ett af de värden, som satisfierar eqvationen (8), 

så reduceras det föregående uttrycket till 

= på (9 r) a Zn, 

Om nu g häri successive erhåller värdena 9), Ja» 93; » -, Vilka 

satisfiera ytans eqvation, så blir 
o < =0, da go 

men Se — = day g, des 

‘I detta senare fall differentiera vi täljare och nämnare hvar för 

sig i afseende på q och sätta sedan q = q,. Deraf fås 

S = rJ(gor) zrIn (gor) Sr A SF Tor Inlgar) 

Men egvationen (15) gifver 

Io(gor) + qor Joy) = — gor Io(gur)- 
Med tillhjelp af denna relation och eqvationen (8) erhålles 

r2 22 = 

ST = at ra: ol)» då g= Go 

På grund af allt en inses lätt, att eqvationen (13) redu- 

ceras till 

Jotol900) eo) de = Ag 3 - DIE 

hvarur a,, d. v. s. en konstant a hvilken som helst, bestämmes. 

Införas de -på detta sätt erhållna a-värdena i eqvationen 

(11), så antager denna integral följande utseende: 

fe zit "= % Sesol90 0) Fe) de R Emo 
u= me 2 22 Er FE . Fade J0(900) e ö 0 (16). 

Generella sulebeallen till eqvationen (2) erhälles häraf genom att 

at w successive gifva alla möjliga värden och addera alla de 
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uppkommande partikulära integralerna, hvar och en multiplicerad 

med en arbiträr konstant. 

Om f(e) = konstant = C, så förenklas uttrycket (16) be- 

tydligt. Om nämligen C utbrytes framför integrations- och sum- 

mations-tecknen, så blir den af x och 0 oberoende koefficienten 

inom det senare tecknet 
5 

q? So I (460) do 
So 
»+q — [Jolgor)] 

Men relationen (15) gifver 

2 AN ern) 2 [0Io(a00) do= ne ar |de = 

/ =, Ed Jo(gor) ul Ja (CERT 

enligt ytans eqvation (8). 

: I detta fall antager eqvationen (16) formen 

Re 22 Ce x 1 ‚ Jo(900) , ,— Mo & 

r Ei ze + % Jo(gor) 

Generella integralen blir således 

2% RE Jalqo 9) — Mes,0% 
u=E200 3 — ee 000 (IT), 

r 5 Sg | 22 Su gr Jolgor) ( ) 

1 det att för v = 0 
wot 

UP HEN Oel AES SE RAR SS (18), 

hvartill kommer vilkorseqvationen (10) 

2 Us ; 
TE re (19). 

För att integralen (17) skall vara fullt generel bör. sasom 

redan är nämdt, w deri successive erhålla alla möjliga med 

initial-vilkoren förenliga värden och summationstecknet i afseende 

pa g säledes ersättas med en integral. För de tillämpningar, 

som här närmast afses och till hvilka vi nu öfverga, är dock 

ofvanstäende form lämpligare. 

Vid den ÅNGSTRÖM'ska metoden att bestämma kroppars 

ledningsförmåga !) upphettas och afkyles en stång periodiskt 

1) Öfversigt af K. Vet.-Ak:s Förh. 1861, s. 2; 1862, s. 21. — Pogg. Ann. 

CXXIII, s. 628, (1864). 
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från den ena ändan. För detta fall antager således uttrycket 

(18), som gäller för x = 0, formen 

RC + a sin (4 4) +.... + cc. sm (:+3,) ar 60.0600 

der ce och 8 äro .reella konstanter, z periodens längd. Denna 

eqvation härledes ur formeln (18) genom att sätta 

7T 
fe — zZ SN U NEDZIGTT, 
c,e x 2), en Oh = Oy C.= 

5 

samt behälla den reella delen af högra sidan. I följd häraf och 

om man sätter 

lea la 
Er} 

sa antager integralen (17) följande utseende: 

MI 1 . %400) , u Ko gar u==0, 2 — GÅ 
PVE 2 Tf non) 

SJALV ZH] Ila) ran. (m 
Senn, 20.900). Sao LE (iaf It... ne al tes la 20) 

hvartill komma vilkorseqvationerna 

2 2 NR SE 
Be mn AGT Io: A,ollao a A (21). 

Öm men SÄNG en 75 — 2... = 0, sa erhålles 
(=00 1 

2x 
um — 

Jo(9060) — 10% 9 
003 S— Ne ee (22 

m o=1 2a % Jo(gor) ( ) 

och för = = 
Un: 

Detta svarar mot det stationära temperatur-tillständet. 

Följande enskilda fall äro vidare att märka. 

a) Yttre ledningsförmagan h = 0, eller radien r =». 

Da här = 0, således äfven x = 0, reduceras ytans eqvation 

(8) till 
Ile 0, 

som har en rot 4, =0. De mot alla de öfriga rötterna sva- 

rande termerna i summorna i eqvationen (20) försvinna; endast 
0 

de, som svara mot 4, = 0 antaga formen — 0: 

För att få veta deras rätta värde behöfva vi endast återgå 

till formeln (12). Om här! insättes d, = dz = . ..... = 

och f(g) = c, så erhålles a, = ec, då ju Jy(q,0) = 1. Med iakt- 
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tagande af att af = följer A,, = u.,, Öfvergar eqvationen 

-(20) således till följande: 
— kx a 

co tes ALONG SID (Fr 20 är 6.) (2a), 

jemte vilkorseqvationen 
a SIT 
N Te O0 Fe D .0.0. . . (24) 

Samma formler äro äfven gällande, då 7 =», för punkter be- 

lägna till ett ändligt afstånd från axeln, emedan i dessa värme- 

strömningen i rigtning af o måste vara oändligt liten. 

Detta fall kan anses förekomma vid värmets fortplantning 

i jorden. Ofvanstående formler hafva också användts af ÅNG- 

STRÖM för beräkning af jordlagrens ledningsförmåga. 

b) Radien r är mycket liten. 

Om r är så liten, att qvadrater och högre digniteter deraf 

kunna försummas, så reducerar sig eqvationen (9) till 

Yy = Y. = 

Afven i detta fall qvarstår således endast en term i hvarje 

summa 1 formeln (17), som antager följande utseende: 

— Ag — Ax 0 ea = 
MES CE Bene sin (tet, Forn (28 5 z 5 

hvartill komma vilkorsequationerna 

0) 2 2 22 st ) on ein ee = ÖRAT ROAT (26). 

Denna grad af approximation har vid alla bestämningar af 

stångformiga kroppars ledningsförmäga ansetts vara tillåten. 

Medelst formlerna (25) och (26) har ÅNGSTRÖM bestämt absoluta 

ledningsförmågan för flera metaller. 

Riktigheten af de principer, som ligga till grund för ofvan 

härledda generellare formler, har på flerfaldigt sätt bestyrkts af 

erfarenheten, hvarföre det också är sannolikt, att dessa formler 

öfverensstämma med densamma. Dock kan man redan på för- 

hand inse, att för att öfverensstämmelsen skall blifva fullständig 

fordras, att ledningsförmågornas beroende af temperaturen äfven 

tages i betraktande. Ur matematisk synpunkt kan detta senare 
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fall äfven anses innesluta det af ÄNGSTRÖM gjorda antagandet !), 

för hvilket i teoretiskt hänseende sa mycket talar, att det ter- 

mometriska värmet består af flera olika sorter, hvilka fortplanta 

sig med olika hastighet. 

En noggrann jemförelse mellan ofvanstående formler och 

erfarenheten är för öfrigt för närvarande ej möjlig, emedan 

tillräckligt observations-material saknas. Det förefinnes nämligen 

inga lakttagelser öfver värmets ledning i fasta kroppar af cylin- 

.drisk form och något betydligare genomskärningsarea. TI brist 

deraf har jag tillämpat formlerna på följande observationsserie 

af DESPRETZ ?). 

I en vertikal cylinder, hvars diameter var 40,5 cm. och 

väggtjocklek 2,8 cm. uppvärmdes vatten uppifrån genom kontakt 

med en konstant värmekälla, hvarmed fortsattes tills det sta- 

tionära temperatur-tillståndet inträdt, då temperaturen aflästes 

i punkter belägna dels på axeln, dels till ett afstånd af 5 cm. 

från väggen, dels i sjelfva väggen. De aflästa temperaturöfver- 

skotten finnas upptagna 1 följende tabell. 

Afstånd IG NN STD RN OK Gi RO 

SER på axeln dem. från väggen | + sog 
värmekällan. Nasen 

Y 3 observ. 
observ. beräkn. differ. observ. beräkn. 

OT Gi 2 29721 28,58 + 0,63 — = — 

13,6 » ZU. BU MW san — 0,20 | 20°,20 14,34 12°,27 

181 » 14 ‚78 14 ‚77 +-0 ,01 — == —— 

22,6 » 10 ‚35 10 ‚37 — 0,02 9,95 6,89 6,20 

Zi 7,22 7,23 — 0,01 — —— -—- 

3l, » 5,03 5,01 + 0,02 4 ‚a1 3,25 3,03 

De i denna tabell upptagna beräknade värdena af u äro 

härledda ur formeln (22) i förening med gränseqvationen (8). 

För ifrågavarande ändamål är det lämpligt att gifva den sednare 

formen 

') Jmfr Mem. sur la propag. de la chaleur (Acta Reg. Soc. Ups.) 1860. 

-?) Ann. de chim. et de physique LXXI, s. 216, (1839). 
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I (P) AP) =7 ICON Y)- Vy CNY) = 0. > (27), 
der J, betecknar den BESSEL’ska cylinderfunktionen af näst 

lägsta ordningen !). Då denna funktion kan anses definierad 

genom serien 
qr 2p2 4,4 

Aa) le = Bee 
erhaller man omedelbart genom jemförelse med formeln (7) 

relationen | 

Jo(gr) = — Jı(ar); 
som blifvit använd för att gifva ytans eqvation ofvan angifna 

form. 

Räkningen har blifvit förd pa följande sätt. Formeln (22) 

kan skrifvas 

der man har 

UI lEAE 20245 

om man för korthetens skull skrifver : 

C 2% 1 4 1 Un Ma ee = Q,. 
Se, —. 5 
gen) a do an 

Till en början antages, att af de pa axeln aflästa u-värdena 

de fyra sista uteslutande bestämmas af första termen i ofvan- 

stäende summa och att sälunda i dessa punkter v=u,. Deraf 

erhållas approximativa värden pa Q, och q,. Derpä beräknas 

y ur eqvationen (27), hvilket lättast verkställes med användning 

af de af HANSEN beräknade tabellerna för J, och J, 2). Sedan 

y är bestämdt, kan man dels beräkna konstanten c ar uttrycket 

för Q,, dels ur eqvationen (9) härleda värden på 95, 432 ----> 

hvaraf sedan Q,, Q3, .. .. bestämmas. Då sålunda us, us, .--- 

äro bekanta, kan man för de ofvannämda fyra punkterna erhålla 

noggrannare värden på uj, och utgaende från dessa ånyo företaga 

räkningen. På detta sätt fortsättes till dess tvenne successiva 

räkningar gifva samma värden pa konstanterna. Detta för- : 

faringssätt gaf följande slutresultat: 

1) Abh. d. Ak. d. Wiss. zu Berlin 1824, math. KL, s 22. 

2) Se t. ex. SoHLÖMILoH, Zeitschrift f. Mathem. u. Physik II, s. 158, (1857). 
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y= 1,3256, 

dn sous IG, load Un 30,30. 

Deraf följer 

dy = 0508253, 95. 0,2099, 9, — 0,5501,19, = 22. 

För punkter pa axeln (go = 0) har man 

u = 68,54 e 1? _98,89 an nase en EE 

Den motsvarande formeln, gällande för punkter liggande 

pa 5 em. afstand från väggen (0 = 15,25), bildas ur den före- 

saende derigenom, att hvarje term multipliceras med sin mot- 

svarande BESSEL’ska funktion J,(915,25). Deraf 

u = 43,97 e "49,95 eo Dome wenn 

Ur dessa formler äro de «-värden beräknade, som finnas anförda 

i ofvanstäende tabell. Sa erhölls t. ex. för den pa axeln liggande 

punkten, hvars & = 9,1, 

MM = 9A on 0,62 —- 0,10 = 28,58. 

Jemföras de observerade och "beräknade värdena pa u för 

de på axeln liggande punkterna, finner man, att differenserna 

för de båda öfversta visserligen icke äro obetydliga, men dock 

ej större, än att de kunna. till hufvudsaklig del förorsakas af, 

att ledningsförmågorna ej, såsom i räkningen antagits, äro kon- 

stanter, utan beroende af temperaturen. För de nära väggen 

belägna punkterna åter förefinnes alls ingen öfverensstämmelse 

mellan observation och beräkning. Observationerna gifva vid 

handen, att temperaturen i en och samma horizontal-sektion 

varierar helt obetydligt, under det teorien leder till ett hastigare 

aftagande från midten at sidorna. Detta kan ej tillskrifvas 

kärlväggens inflytande, då denna öfverallt visar en lägre tem- 

peratur än vätskan i samma horizontalplan. Således måste 

man deraf sluta, att i en på detta sätt uppvärmd vätske-cylinder 

de partiklar, som befinna sig i närheten af den bugtiga ytan, 

ej äro 2 jemvigt. Om saledes också ett stationärt temperatur- 

tillstånd inträdt, d. v. s. temperaturen upphört att vara funktion 

af tiden och endast är beroende af x och 0, så äro dock de åt 

sidorna liggande vätske-partierna i en ständig om ock långsam 

Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. Årg. 32. N:o 1. 4 
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rörelse. För en viss horizontal-sektion är det område, inom 

hvilket denna rörelse äger rum, större i samma mon, som sek- 

tionen ligger längre ifran de plana ändytorna af den uppvärmda 

delen af cylindern. I närheten af dessa ytor bör rörelsen vara 

omärklig. 

Den serie af u-värden, som i ifrågavarande fall blifvit 

observerade pa cylinderns axel, aftaga i en geometrisk progression, 

d. v. s. kunna atergifvas med en enda exponential-term, och 

detta till och med noggrannare än med den summa af sådana, 

som teorien angifver. Denna öfverensstämmelse måste dock 

betraktas sasom blott skenbar och beroende derpa, att tempera- 

turen ej varierar särdeles hastigt med afstandet från värme- 

källan. Denna asigt bekräftas också af DESPRETZ'S iakttagelser 

öfver värmets utbredning i på samma sätt uppvärmda qva- 

dratiska marmorstänger !). Vid större tvärdimensioner fann han 

äfven här, att temperatur-öfverskotten aftogo i en geometrisk 

progression, men för stänger med mindre genomskärningsytor, 

der u-värderna hastigt variera med x, var detta langt ifran 

förhållandet. Visserligen kunna ej ofvan härledda formler direkte 

tillämpas på detta fall, eftersom genomskärningsarean är qva- 

dratisk, men sannolikt är dock, att observationerna böra Ater- 

gifvas genom en analog summa af termer. 

; Vid den ÅNGSTRÖM'ska metoden att bestämma kroppars 

ledningsförmaga astadkommer man, som bekant, genom vexlande 

upphettning och afkylning (afsvalning) ett periodiskt värme- 

tillstand i kroppen, hvilket observeras på tva till olika afstand 

från värmekällan belägna punkter, och ur dessa observationer 

beräknas ledningsförmagan. För en punkt hvilken som helst 

erhålles då 

w— 4, + A, sin (7 + gr) ER NO EZ), 

der qvantiteterna A och q& äro funktioner af x. Om den under- 

sökta kroppen har cylinderform och temperaturen observeras i 

pa axeln liggande punkter, sa erhälles genom jemförelse af de 

1) Ann, de chim. et de physique XXXVI, s. 422, (1827). — Comptes Rendus 

XXXV, s. 540, (1852). 
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andra termerna 1 eqvationerna (20) och (28), hvilka termer 

bäst lämpa sig för beräkning af K, 

0 =00 FJ il j 

A sin (=: + +) = N Qe "sin (russ + ß).. (29). 
0=1 

jemte vilkorseqvationerna 

TE 
eg ee 

12 u; TR I5> oll ET Kr 

Index 1 har här blifvit utelemnad. 

Af dessa formler framgar, att det för beräkningen af K 

i teoretiskt hänseende egentligen är likgiltigt huru stor » är. 

Ty genom approximativa räkningar analoga med dem, för hvilka 

redogjordes i fråga om DESPRETZ'S observations-serie, bör man 

kunna bestämma de i eqvationens högra membrum ingaende kon- 

stanterna och derefter beräkna X ur första termen i summan. Som 

emellertid denna räkning är ytterst besvärlig, är det i praktiskt 

hänseende af vigt, att cylindern har en sådan form, att man 

utan att begå märkbara fel kan reducera summan till dess första 

term. Detta låter sig göra i de tvenne ofvan behandlade special- 

fallen a) och 5), i hvilka äfven, beräkningen af K är fullkomligt 

densamma. I fråga om goda ledare är det fördelaktigast att 

att taga radien liten (fallet 5)) och observera så långt från värme- 

källan, som med den önskade noggranheten låter förena sig. 

Vid dåliga ledare åter är detta icke möjligt, emedan tempera- 

turen så hastigt aftager med växande x. Der är det således 

bättre, att taga cylinderns tvärdimensioner betydliga (r = i 

fallet a)) och observera temperaturen så nära intill värmekällan, 

som det beqvämt låter sig göra. I fråga om vätskor blir detta 

ännu nödvändigare, då man eljest utsätter sig för ett oför- 

delaktigt inflytande af den rörelse, som, såsom ofvan visades, 

förefinnes i yttre delarna af vätskan, men som på axeln och i 

närheten af värmekällan bör vara omärklig. 

Vid de undersökningar af några vätskors ledningsförmaga, 

hvilka jag utfört enligt denna metod !), torde dessa vilkor vara 

i det närmaste uppfyllda. Cylinderns diameter var nämligen 

!) Se not.!) s. 1. 
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der 15,4 cm. och termometrarnes afstand från värmekällan 

omkring 1 em. och 3,5 em. Dock är det möjligt att cylinderns 

radie bör ytterligare ökas för att fullt riktiga värden skola er- 

hållas. En öfverslagsräkning, som jag utfört enligt formeln 

(29), synes nämligen antyda, att de i ofvannämda afhandling 

angifna K-värdena äro något för stora. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 1. 

\ Stockholm. 

Om Beliggenheden af Mor&®ner og Terasser foran 

mange Indsöer. 

Af AMUND HELLAND. 

Tall 1. 

[Meddeladt den 13 Januari 1875.] 

I mange Fjorddale i det vestlige Norge og i mange fladere 

östlandske Dalförer finder man, att Indsöernes Optra&den staar 

i den nöieste Forbindelse med Morzsner eller Terasser, der ligger 

foran den nedre Ende af Indsöerne. 

I Hardanger, Sogn og Nordfjord hen der dethyppigt at naar 

man er kommen til Fjordarmenes inderste Bund, og så fort- 

setter Reisen opover Dalen. saa finder man först paa en Strek- 

ning, der kan variere imellem mindre end 4 Mil og op til over 

4 Mil, Dalbunden bedekket med löse Masser, der ligger i Form 

af Terasser, den ene höiere end den anden, paa begge Sider af 

Elven. Har man passeret denne Strekning, sa stöder man paa 

mange Steder, paa dybe Indsöer og foran den nedre Ende af 

disse antager de löse Masser hyppigt Formen af en Morzene, 

hvis Langderetning staar omtrent lodret paa Indsöens Laergde- 

retning. En Forestilling om Forholdene vil man kunne danne 

sig ved at betragte Fig. 1 paa Pl, hvilken forestiller et 

Profil over Sandvenvand i Odde i Hardanger. Det sees her, at 

der umiddelbart fra Fjordbunden raskt fölger efter hverandre 

flere Terasser, der afsluttes ved en Morzne, hvilken umiddel- 

bart sperrer for den bag samme liggende Indsö, der er saa dyb, 

at den naar under Havets Overflade. 



- 

54 HELLAND, OM BELIGGENHEDEN AF MORANER OG TERASSER. 

Den Höide over Havet, som Terasserne naar foran disse 

Indsöer i de vestlandske Fjorddale, er aldrig meget over 100 

Meter, og Höiden af de indenfor liggende Indsöer er altid under 

100 Meter. Forts&tter man Reisen over Indsöerne til deres 

övre Ende, saa stöder man her hyppigt atter paa Terasser, 

hvilke dog aldrig, saavidt iagttaget, antager Formen af Morzner. 

Höiden af de ofvenfor Indsöerne lisgende Terasser synes heller 

ikke at h&ve sig meget over 100 Meter over Havet; undertiden 

tindes de slet ikke. 

Paa Grund af Indsöernes ringe Höide over Havet, og paa 

Grund af deres ofte serdeles betydelige Dybde ligger de i de 

vestlandske Fjorddale bag Terasserne optr®dende Indsöer med 

sin Bund under og tildels meget under Havets Overflade. 

Forholdene paa hver enkelt Lokalitet kan vere forskjellig 

ved disse Indsöer, forsaavidt som Terasserne kan vare af for- 

skjellig Höide, eller de kan vare mer eller mindre godt vedlige- 

holdte, Indsöerne af större og mindre Bredde, Lengde og Dybde, 

Dalene hvori de ligger, mer eller mindre trange, Fjeldene, der 

omgiver dem mer eller mindre höie og steile; men i det hele er 

det det samme, som gjentager sig; först en Arm af Fjorden, 

saa en Dal fyldt med Terasser, hvorigjennem Elven har skaaret 

. sit Löb, saa en dyb Indsö, der indtager Dalens hele Bredde. 

Paa Grund af at Insöerne indtage hele Dalens Bredde er 

der som oftest ufremkommelist eller meget vanskligt fremkom- 

meligt langs disse Indsöers Sider. Disse er ogsaa i Regelen ube- 

bygget eller meget sparsomt bebygget. Overhovedet bliver som 

oftest Omgivelsernes hele Karakter pludselig forandret ved den 

nedre Ende af Indsöerne. Mellem disse og Fjorden er der for- 

holdsvis tet bebygget med Eng og Agre paa den rigtignok noget 

törre Jordbund; ınen Siderne langs Indsöerne er hyppigt nögne 

og fuld af Ur, eller kun delvis bevoxet med Traer. 

I den östlige Del af Norge ved de- store Indsöer som Mjösen, 

Randsfjord, Spirillen o. s. v. finder man lignende Forhold igjen, 

om end Landskabets mindre udpra&gede Configuration og Af- 

standen fra Havet gjör dem mindre iöinefaldende. Og i Smaa- 
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lenene öst for Kristianiafjorden og i Jarlsberg og Laurvigs Amt 

vest for Kristianiafjorden gjentager sig det samme, i det der 

ligger Rakker af Indsöer bag Rakker af Morsner, som senere 

nöiere skal omtales. Forelöbigt vil vi holde os til de vestlandske 

Fjorddale, hvor Forholdene er let overskuelig.. Vi vil maale 

Höiderne af Terasserne, Morsnerne og Indsöerne samt de hidtil 

ukjendte Dybder i Indsöerne. Det vil da vise sig, om det blot 

er Damme fremkomne ved Sparring ved Morzner, vi har for os; 

eller om det er Fordybninger i selve Klippelegemet eller Fjeldsöer, 

der optrede saa regelm&ssigt bag Morwsnerne. Senere vil vi 

söge efter Grunden til dette Forhold mellem Morzsnerne og Ind- 

söerne. 

Sandvenvand i Odde i Hardanger. Imellem Bunden af Sör- 
fjorden og Sandvenvand ligger flere Terasser og naermest Vandet en 
stor Morsene- Terasserne bestaar af Sand og Grus med större Stene 
iblandt; paa Morsenen ligger umaadelige Klippeblokke af Gneis med 
Feldspatöine. Fast Fjeld kunde ikke med Sikkerhed paavises i Dal- 
bunden mellem Vandet og Fjorden. Fig. 1 viser et Profil gjennem 
Terasserne, Morsenen og det indenfor liegende Vand. 

Fölgende Höider maaltes (med Kviksölvbarometer): 
Laveste 
„Terasse, N:o 2, N:o 3, N:o 4 N:o 5, Morsnen, Sandvenvand, 

3 Met. 17 Met. 25 Met. 31 Met. 95 Met. 136 Met. 90 Met. 

I Sandenvand fandtes fölgende Dybder fra den nedre eller nordre 
Ende till den övre. Lodningerne er foretagne med omtrent 350 
Meters Afstand mellem hvert Lodkskud: 
BO ar MAG 729 ARA NA OG 7901897972, 

54, 46 Meter. 

Sandvenvandets dybeste Punkt ligger saaledes 30 Meter under 
Havets Overflade. i 

Uagtet fast Fjeld, som omtalt, ikke var med Sikkerhed at paa- 
vise i Dalbunden mellem Sandvenvand og Fjorden er det dog 
paa Grund af Indsöens Dybde sandsynligt, at denne ikke alene er 
en Dam, men ogsaa et Klippebassin. Moranen spaerrer umiddel- 
bart for Vandet og Elven bryder igjennem denne paa Morzsnens 
östre Side. At Moranen i nogen Grad spaerrer umiddelbart for 
Vandet og saaledes bidrager til at forhöie dets Overflade maa antages. 

Ovenfor Sandvenvandet sees ingen Terasseı. Vandet omgivet 
af höie og steile Fjelde med moutonnerede Overflader. 

Oifjordvand i Hardanger. Imellem Fjorden og Vandet i ©i- 
fjord ligger paa begge Sider af Elven Terasser, hvilke ikke corre- 
sponderer. Paa Elvens venstre Side ligger saaledes Trin i fölgende 
Höider: i 

[2 
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Terasse N:o 1, N:o 2,. N:o 3, N:o 4, N:o 5, N:o 6, 

3 23 33 39 45 89 Meter 
medens der paa Elvens höire Side kun ligger en, men meget stor 
og meget flad Terasse af 107 Meters Höide. (Se Profilet Fig. 2). 
Denne Terasse spaerrer umiddelbart for Oifjordvand. I dette, hvis 
Höide fandtes at vare 17 Meter over Havet, maaltes fölgende 

Dybder fra nedre til övre Ende med omtrent 250 Meter mellem 
hvert Lodskud. 

väl; 19, 79, 202,102 II OT 03 OM HY Dä ANN 46910 ala Mercer 

Störste Dybde af Oifjordvand under Havets Overflade er saaledes 
58 Meter. 

Indsöen er et Klippebassin; thi lidt lavere end dets Overflade 
stikker fast Fjeld frem ved Elven, og den her synlige Fjeldflade 
viser Friktionsstriber. Den Forögelse i Höide, som Terassens Speer- 
ring foraarsager, kan ikke belöbe sig til mange Fod. 

Ovenfor ®ifjordvand ligger flere Terasser, af hvilke en ligger 
45 Meter over Havet, eu derover ved Veig 104 Meter, mellem Veig 
og Bjoreid en Terasse 66 Meter höi og en höiere 90 Meter; ved 
Bjoreid videre en paa 75 Meter over Havet. 

Gravensvand. Terasserne mellem Gravensvand og Fjorden i 
Hardanger er ikke saa store som de foran Oifjordvand. Naermest 
Fjorden ligger en lav, 9 Meter höi Terasse, lidt ovenfor Eide eu 
Terasse af 16 Meters Höide !). Terassen, der sperrer for Vandet har 
en Höide af 41 Meter. Paa den venstre Side af Dalen ligger mellem 
Kjaerland og Tveitebaekken Trin af fölgende Höider 46, 59, 82, 95 
Meter over Havet. 

I Gravensvand maaltes fra den nedre til den övre Ende föl- 
gende Dybder med omkring 250 Meters Afstand mellem hvert Lodskud: 

32, 36, 37, 48, 82, 85, 86, 86, 84, 84, 83, 79, 54, 48, 28, 10, 
21, 21 Meter. ; 

Vandets Höide over Havet fandtes at vare 29 Meter, dets Dybde 
under Havets Overflade altsaa 57 Meter. 

Foran Gravensvand ligger ovenfor Gaarden Eide ved Elven fast 
Fjeld, saa at Graveusvand er ialfald for en veesenllig Del et Klippe- 

bassin eller en Fjeldsö, ikke en ved Sp:erring af Terasser frem- 
kommen Dam. 

Ovenfor Gravensvand ligger Terasser ved Seim og Hougen af 
fölgende Höider 39, 52, 55. 83, 103 Meter over Havet. z 

Foruden foran Vandene i Odde, Qifjord og Graven ligger der 
tillige Terasser foran Bondhusvand ved Maurangerfjorden og foran 
Stordalsvandet i Etne, hvilke Indsöer jeg har besögt, dog ikke med 
det Spörgsmaal for Oie at undersöge Aarsagen til Terassernes Op- 
treden foran Indsierne. 

Fra disse Indsöer i Hardanger vil vi vende os til 3 Indsöer i 
Sogn, hvor lignende Forhold gjentager sig. 

!) Om de i denne Terasse forekommende Plautelevninger se: Geologiska För- 
eningens i Stockholm Förhandlingar Band II: Om en Stigning af Landet 
ved Hardangerfjorden i en geologisk saerdeles naer Tid. 
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Aardalsvand. Foran Aardalsvand ligger Terrasser og umiddel- 
bart foran Vandet en Morzene. 

Naermest Havet ligger en ujevn Terasse, höiere op Terasse af 
15 Meters Höide paa Pynten og laenger nede af 23 Meters Höide. 
Den överste Terasse foran Morsnen har en Höide paa 40 Meter. 
Morzenen, hvis Laengderetning som saedvanligt staar lodret paa Van- 
dets Laengderetning, höiner sig paa Dalens venstre Side opmod 
Fjeldet og er her bedaekket med mange löse nedfaldne Stene. ‚ Te- 
rasserne og Morzenen i Aardal udmaerker sig ikke ved Regelmiessig- 
hed; de skraaner staerkt og er ligesom Moraenen udgravet af Elve 
og Smaabaekke. En fremstaaende Houg paa Morwnen har en Höide 
af 58 Meter. De ovenfor na®vnte Terasser ligger paa Elvens venstre 
Side. Paa höire Side strackker sig fra Aardalsvand til Fjorden en Te- 
rasse med taalelig jaevn Overflade og af 40 Meters Höide. Teras- 
sernes Bygning er den szdvanlige; de bestaar af Sand og Sten; de 
löse Stene i Terasserne er forskjellige Gabbroer og granitiske Bergarter. 

I Aardalsvand fandtes fölgende Dybder fra den nedre til den 
övre Ende med en Afstand af omtrent 450 Meter mellem hvert 
Lodskud: 
AT TA 108 130 1237127. NI NÖD, NSI NI GG 1185, 169, 

SEE Lea, TI NFO LOGO NA LD NIO) AN Meter: 

Aardalsvand ligger kun 5 Meter over Havet saa at dets störste 
Dyb under Havets Overflade er 181 Meter. 

Mellem Aardalsvand og Havet sees ikke fast Fjeld; men de 
store Dybder i Vandet viser, at dette neppe er nogen Dam. 

Siderne langs Aardalsvand er bedaekket med Friktionsstriber 
og tildels langu og dybe Furer. 

Ovenfor Vandet ligger Terasser, hvis Höider ikke er- maalt. 
Vasbygdvand eller Aurlandsvand. Mellem dette Vand og Aurlands- 

fjorden ligger först en liden lav Terasse 9 Meter höi; umiddelbart 
bag denne ha&ver sig en Morene paa höiere Side af Elven til en 
Höide af 108 Meter. Deretter fölger opover Dalen, en Rakke Trin 
af fölgende Höider: 15, 26, 32, 36, 51, 68, 96 og 108 Meter. 
Bergarterne i Morsenen bestaar af forskjellige Gneisbergarter og 
Graniter, nu og da med en Gabbroblok. Den överste Terasse ved 
Terum har omtrent samme Höide som Morsnen ner Havet. Den 
har samme nedre Bygning som Morsenen idet store Stene, indtil 
1 Meter i Diameter, ligger indleiet i Sand og Smaasten. 

I Vasbygdvandet maaltes fölgende Dybder fra nedre til övre Ende: 
19, 37, 51, 57, 65, 67, 54,54, 53, 40 20 Meter. 

'Dets Höide over Havet fandtes at vaere 53 Meter, hvoraf altsaa 

fölger, at dets störste Dybde under Havets Overflade er 14 Meter. 
Paa Veien mellen Fjorden og Vasbygdvand kan fast Fjeld rigtig- 

nok ikke fölges over Dalen; men dette findes paa nogle Steder naer 
Elven, hvilket gjör det yderst sansynligt, at Vasbygdvand er et 
Klippebassin. 

Ved Vasbygdvandets övre Ende ligger en Terasse paa 105 
Meters Höide. 
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Eidsvand i Fortun i Sogn. Mellem Eidsvand og Lysterfjord 
ligger löse Masser, der bestaar af Sand og Rullestene, uden at de 
dog danner gode Trin eller Terasser. En ikke synderlig jaevn Te- 
rasse paa Elvens venstre Side har en Höide af 24 Meter; de löse 
Masser skraaner indtil en ganske liden Flade ovenfor Eide opimod 
Fjeldsiden paa Dalens venstre Side, hvilken Flade har en Höide af 

96 Meter. 
I Eidsvand fandtes 'fölgende Dybder med omtrent 200 Meters 

Afstand mellem hvert Lodskud: 

13, 18, 34, 29, 29, 25, 12, Meter. 
Eidsvandets Höide over Havet er kun 3 Meter, og det ligger saa- 
ledes med sin Bund 31 Meter under Havets Övertede. 

Omgivelserne af Vandet bestaar af Glimmerskifer med Feldt 
öine samt kvartsrige Skifere; over disse ligger Lerglimmerskifere og 
i Höiderne ligger Tense 

Fast Fjeld kunde ikke opdages foran Enden af Eidsvand, 
at det ikke med fuld Sikkerhed lader sig afgjöre om det er en 
Fjeldsö eller en Dam. 

Ner Fortundalen, hvori Eidsvand ligger, udmunder i lyster 
fjord Mökrisdalen; her straekker sig ved Bolstad tvert over Dalen 

| abe af Sand og Aur, Mens: eller Terasser. Disse naar 

ovenfor Bolstad en Horde af 119 Meter. Bag dem legger en Flade 
af 33 Meters Höide over Havet, hvilken Flade Teldke representerer 

en gammel Indsö. 
Vi kommer nu til store og dybe Vande i Nordfjord ligeledes 

delvis spoerrede af Terasser. 
Horningdalsvand i Nordfjord. Umiddelbart foran Horningdals- 

vandets nedre Ende sees fast Fjeld i en fremstaaende Knaus af 76 
Meters Höide over Havet. Ner denne ligger paa Vandets venstre 
Side en Terasse af 71 Meters Höide. Fremdeles paa veustre Side 
ligger en lavere Terasse med stor horizontal Udstraekning, hvis Höide 
paa 4 Steder maaltes til 59, 58, 60 og paa Pynten til 57 Meters 
Höide. Lavere ligger Trin ved Björlo i 20 Meters Höide. Foruden 

disse Trin findes som det af Profilet Fig. 3 fremgaar flere andre 
mer eller mindre godt vedligeholdte Terasser. Paa Elvens höire 
Side fandtes en Terasse af 71 Meters Höide, og en Houg staaende 
frem paa denne naaede den störste Höide 85 Meter. 

I de naermest Horningdalsvandet liggende Terasser findes större 
Stene, medens de Terasser, som ligger naermere ved Havet bestaar 
af mindre grovt Materiale, mest Sand og noget Ler. Iblandt Rulle- 
stenene i Terasserne saaes blandt andre Bergarter ogsaa Conglomerat. 

I Horningdalsvandet maaltes fölgende Dybder fra dets nedre 
til det övre Ende med omtrent 1200 Meters Afstand mellem hvert 
Lodskud: 
29, 155, 270, 347, 324, 424, 475, 483, 486, 119, 73, 65, 29 Meter. 

Horningdalsvand er saaledes, saavidt vort Kundskab til Ind- 
söernes Dybde raekker, den dybeste Indsö i Norge, i det dets Dybde 
overgaar Mjösens Dybde med 34 Meter. 
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Höiden over Havet fandtes at vare 54 Meters hvorved dets 
Bund kommer 'til at ligge ikke mindre end 432 Meter under Havets 
Overflade. ; 

Bergarterne omkring Horningdalsvand bestaar af kvartsrige Ski- 
fere og graa Gneis, hyppigt med steile og naesten lodrette Fald med 
Strög fra Vest til Ost efter Vandets Langderetning. 

Bredeimsvand i Nordfjord. En skovdaekket Terasse hiever sig 
foran Bredeimsvandet til 71 Meter over Havet, eller til en Höide 

af 15 Meter over Bredeimsvand. Foruden denne Terasse findes 
lavere i 43 og 53 Meters Höide. 

I Bredeimsvandet fandtes fölgende Dybder fra Vandets nedre 
til dets övre Ende med omtrent 1500 Meters Afstand mellem de 
förste 8 Lodskud og omtrent 1000 Meters Afstand mellem de 
6 sidste: 
61. 80, 231, 273, 264, 262, 238, 208, 130, 126, 121, 110, 90 Meter. 

Bredeimsvand fandtes at ligge 56 Meter over Havet, hvorved 
altsaa dets Bund kommer til at ligge i 217 Meters Dybde under 
Havet. 

Ovenfor Bredeimsvand ligger ved Gaarden Förde en Terasse i 
23 Meters Höide over Vandet, altsaa i 79 Meters Höide over Havet. 

Bergarterne omkring Indsöen tilhörer Grundfjeldets Bergarter; 
ved Vandets nedre Ende sees Glimmerskifer og Kvartsskifer med 
nordlige Fald. 

Oldenvand i Nordfjord. Imellem Oldenvand og Havet ligger 
Morzener og Terasser. De sidste er ikke meget gode, og de nederste 
af dem indeholder foruden Sand og Aur ogsaa Ler. Umiddelbart 
foran Vandet ligger en Mor:ene, hvis överste Del ligger i 65 Meters 
Höide over Havet. I denne Morsene er der gravet udtil en Dybde 
af omtrent 10 Meter, uden at man traf paa fast Fjeld; dog sees 

fast Fjeld paa Elvens höire Bred ner Morsnen. Foran Morzenen 
igjen treffer man et lidet Vand, kaldet Floen i 24 Meters Höide 
over Havet og kun 8 Meter dybt. Foran Floen igjen ligger Morzene 
ved Meljem af 56 Meters Höide og videre ved Elvens Udlöb af 
Floen en Terasse af 23 Meters Höide, i hyilken det faste Fjeld 

stikker frem. 
I Oldenvand maaltes fölgende Dybder fra den nedre til den 

" övre Ende med omtrent 600 Meters Afstand mellem hvert Lodskud: 

32, 43, 2, 82, 90, 89, 82, 68 Meter. 

Vandets Höide er 37 Meter over Havet, saaledes at dets Bund 
ligger 53 Meter under Havets Overflade. 

Ved Gaarden Sunde kniber Oldenvandet sig sammen, saaledes 
at Dybden her kun er 2 Meter og naar Vandstanden er lav, er det 

saavidt, at en Baad kan komme igjennem. Paa begge Sider af dette 
Sund straekker Blokke og löse Stene sig 1 en Ryg opover mod 
Fjeldet. Om denne paafaldende Udgrunden i Vandet er foraarsaget 
alene ved Opfyldning, er dog tvilsomt, thi fast ih af graa Gneis 
synes at staa frem i Sonde, 

Ovenfor Oldenvand ligger Terasser af 56 < og 80 Meters Höide. 
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Loenvand i Nordfjord. Umiddelbart foran Loenvand staar fast 
Fjeld; Terasserne, der ligger mellem Vandet og Havet, sparrer ikke 
umiddelbar for Vandet, saa at det hele Vand er utvivlsomt en Fjeldsö. 

Terasserne !) er ikke gode. Fölgende Dybder maaltes fra nedre til 
övre Ende med omtrent 750 Meters Afstand mellem hvert Lodskud: 
76, 91, 85, 80,.109,.1095129, 133, 128, 1207 50,147 26 Meter. 

Loenvandets Höide er efter den geografiske Opmaalings Karter 
88 Meter, saa at Vandets dybeste Punkt ligger 45 Meter under Havet. 

Stryenvand i Nordfjord. Ogsaa mellem dette Vand og Havet 
ligger Terasser, men disse er daarlige. Dets Dybde maaltes paa 10 
Steder med eu Afstand af omtrent 1000 Meter mellem hvert Lod- 
skud fra den nedre henimod den övre Ende; de överste 6000 Meter 
er ikke oplödde. Fölgende Dybder fandtes: 

HAL lg ÖR NG 06 85, 1680178 1932.198 19 3 Ner 

Efter den geografiske Opmaalings Karter er Stryenvandets Höide 
25 Meter, hvorved altsaa dets Bund kommer til at ligge 173 Meter 
under Havets Overflade. 

Ved Stryenvand möder det samme Forhold som ved Oldenvand, 

nemlig at Indsöen kniber sig sammen og faar en ringe Dybde noget 
ovenfor sin nedre Ende ved Gaärden Sunde. Som ved Oldenvand 
optroeder lösse Masser paa begge Sider af Sundet. 

Disse Exempler paa Terasser og Morener sperrende den 

nedre Ende af Indsöer i de vestlandske Fjorddale kunde for- 

fleres; men vi vil indskrenke os til den Morzne, der sperrer 

Houkelidvand ved Lysefjorden ner Stavanger, hvilken Morsne 

er kjendt fra gammel Tid af Frof. EsSMARKS Beskrivelse ?). 

Denne Beskrivelse er markelig ei alene, fordi Morznen her, alle- 

rede i 1824, erkjendes som saadan, men maaske endnu mere paa 

Grund af den Udtalelse, at »denne Vold har sin Oprindelse af 

Ismasser, som have fyldt Dalen og ved deres Udvidelse og Tryk- 

ning tillige have udhulet Dalens Sole». 

Efter at Esmark har omtalt en foran Morsenen liggende Sand- 
slette, fortsattes Beskrivelsen af Forholdene saaledes: »Dens (Mo- 

rzenens) Langde over Dalen er 2250 Fod; den perpendieulare Höide, 
regnet fra Sletten 100 Fod; ved den ene Ende, som granser til 
Fjeldet, er den gjennembrudt, saa at den överste eller höieste Rand 
kuns er 12 Fod höiere end Sletten. Denne Aabning eller Breche 
er omtrent 200 Fod bred. Volden selv bestaar af grovt Grus og 
Sand, blandet med mange overordentlig store Blokke af Gneis, som 
her er den herskende Bergart i de faste Fjeldee Man finder ikke 

') Maalinger af Höiden af disse Terasser og Terasserne foran Stryenvand ud- 
förtes ikke, da Barometret knustes ved et Fald ved Briedalsbre i Olden. 

2) Bidrag til vor Jordklodes Historie. Magazin for Naturvidenskaberne, 1824. 
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alene Grus og Stene saaledes sammenhobede tvers over Dalen, men 
man ser ogsaa en Miengde deraf opskudt paa den modsatte Side 
af Volden i en Laengde af 1400 Fod langs ad Fjeldene. Hele Dal- 
Solen er bedaekket med Vand, som kaldes Houkelie- Vandet, af samme 

Bredde som Voldens Lxengde, og af en Langde af omtrent 10,000 
Fod nedad Dalen. Egnens Beboere anslaa dets Dybde til 100 Favne. 
Vandspeilet ligger 10 Fod höiere end Sletten paa den anden Side 
af Volden, og da denne er 2 Fod höjere end Vandspeilet, kan nu 
intet Aflöb finde Sted derigjennem. Vandet har derimod sit Aflöb 
fra den anden Ende ned i et mindre Vand med nogle faa Fods 
Fald .... Af denne Beskrivelse vil man tydeligt kunne indse, at 
denne Vold har sin Oprindelse af Ismasser som have fyldt Dalen, 
og ved deres Udvidelse og Trykning tillige have udhulet Dalens 
Solese re. .» 

Til denne Beskrivelse kan föres fölgende lagttagelser. Houkeli- 
vandets Höide over Havet fandt jeg at vare 53 Meter; Moranens 
Höide over Houkelivandet 35 Meter, altsaa 88 Meter over Havet. 

Foran Morsnen udbreder der sig, som af EsMARK omtalt, en stor 

Flade af omkring 2 Kilometers Laengde, begyndende med 35 Meters 
Höide og saa successive stigende til 50 Meters Höide. Denne Flade 
foran Houkelivand er maaske ingen almindelig Terasse, der marker 
en gammel Havstand, men den har, som ESMARK bemaerker, Lished 

med de stendaekte Flader, der kan iagttages foran Moraenerne ved 
de nuvsrende Braer !). - 

-I Houkelivand fandtes fölgende Dybder med omtrent 300 Meters 
Afstand mellem hvert Lodskud: 

47, 71, 90, 99, 93, 104, 80, 63 Meter. 
“ Vandets Dybde under Havets Overflade er saaledes 51 Meter 

Den af EsMARK efter Beboernes Udsagn angivne Dybde, 100 Favne, 
er som det sees meget for stor. 

Efter at vi har lert Forholdene ved Indsöerne i de vest- 

landske Fjorddale at kjende, vil vi forelöbist standse med Be- 

skrivelse for at komme efter Grunden til de beskrevne Forholde. 

For det förste maa der gjöres nogle Bemarkninger ved 

Höiden af de överste Terasser i disse Dale ?). 

!) Morzenen foran Houkelivand maa ikke forvexles med en Morzne foran Lyse- 

fjorden, hvilken sidste Morsene stöder op til Fladen foran Houkelivand. 

Lysefjorden er nemlig, som senere skal vises, kun et af en Morzene sperret 

Klippebassin, men Morzenen foran dette Klippebassin ligger paa en Straekning 

saa lavt, at Havvandet gaar ind. Dybden i de indre Del af Lysefjorden 

‚naar nemlig op til 431 Meter, medens der ved Fjordens Udlöb kun findes 

en Dybde optil 15 Meter, og her hvor Fjorden er saa grund, sees paa begge 

Sider over Havet Dele af en Morzne, der sammen med den undersöiske Banke 

danner en halveirkelformet Vold foran Lysefjorden. 

?) Med Hensyn til Terassernes Dannelse forudssetter jeg Kjendskab til fölgende 

tidligere Arbeider, hvor man ogsaa vil finde de af mig naevnte Terasser 

omtalte og beskrevne: 
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Om man sammenstiller de höjeste gode Terasser, saa ligger 

de som anfört i folgende Höider. 

I Hardanger: 

ved Sandvenvandı ..... 95 Meter over Havet. 

ved Oifjordvand ....... 90°» » » 

ved Gravensvand...... 103 » » » 

I Sogn: 

ved Vasbygdvand .... 108 » » » 

I Nordfjord: | 

ved Horningdalsvand 71 » » » 

ved Bredeimsvand ... 79 » » » 

Sammenligner man disse Höider 1 de vestlandske Fjorddale 

med de senere anförte Höider af Terasserne foran de store Ind- 

söer som Randsfjord og Kröderen paa Östlandet, saa vil det 

sees, at den höieste Terasse i den vestlandske Fjorddal altid 

ligger lavere end den höieste Terasse 1 de östlandske Dale. Disse 

sidste naar nemlig op til 200 Meter, de sidste i Regelen ikke 

meget over 100 Meter, og de naar aldrig de höieste östlandske 

Terassers Höide. - 

Hvad er Grunden til dette Forhold? 

Man kan neppe med Rette slutte, at Landet har ige 200 

Meter paa Östlandet, men kun 100 Meter lavere i det vestlige 

Norge. Aarsagen til Forholdet kan vare en anden, begrundet 

i Landets naturlige Beskaffenhed. De vestlandske Fjorddale, der 

ligger ner Justedalsbr&een er tildels endnu br&fyldte i sin övre 

Del. I den Tid, da Landet stod 600 Fod lavere, var der, som 

de fossile Levninger viser, endnu udpr&gede glaciale Tilstande 

i Norge. Bra&erne naaede da, saaledes som senere skal vises, 

helt ned til den nedre Ende af Indsöer som Randsfjord, Krö- 

deren, Mjösen 0. s. v. Men naaede disse saa langt paa den 

östlige Side af Fjeldet, da maa de paa Vestsiden, hvor Regn- 

Sexe. Maerker efter en Istid. Universitetsprogram 1866. 
KJERULF, Om Skuringsm:erker, Glacialformationen og Terasser. Univer- 

sitetsprogram 1871. 

SExE, On the rise of Land in Scandinavia. Universitetsprogram 1872. 
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mz&ngden er större, og Betingelsen for Br®ernes Dannelse i det 

hele gunstigere, have naaet helt ud i Fjordene. Men er Dalene 

fyldte af Bre&er, da vil disse hindre Dannelsen af Terasser, idet 

de löse Materialier til deres Dannelse da föres afsted til Havet. 

Fravzrelsen af Terasser paa 200 Meters Höide i de vestlandske 

Fjorddale er en naturlig Fölge af de endnu herskende glaciale 

Tilstande paa den Tid, da disse Terasser dannedes paa Östlandet. 

Först da Landet var steget over det gamle Niveau, der paa 

Östlandet er representeret ved Höider paa 200 Meter, havde 

Isbr&eerne trukket sig saapas tilbage, at Terassedannelsen i de 

vestlandske Fjorddale kunde begynde, og det er da selvfölgelist, 

at den begyndte först i de Dale, hvor Isbr&erne först trak sig 

tilbage. Denne Tanke vil före os lidt videre. Naar de aller- 

överste Terasser i nerliggende Fjorddale ikke have samme 

Höide, hvad der ofte er Tilfelde, saa kan det have sin Grund 

deri, at Br&erne har trukket sig tidligere tilbage fra en Dal 

end fra en anden, hvorved Dannelsen af Terasser kunde begynde 

i en Dal, medens den nerliggende endnu var fyldt med Br. 

Den förste Dal vil da senere vise en höiere Terasse end den 

sidste. Overhovedet er Terassedannelsen i de vestlandske Fjord- 

dale mangfoldigen influeret af Breerne, som Betragtningen af 

de forhen beskrevne Forhold skal vise. | 

Profilet (Fig. 2) gjennem Oifjordvand kan tages som Exempel. 

En Terasse paa.107 Meters Höide ligger foran den nedre Ende, 

fra hvilken Elven löber udaf Vandet. De lavere liggende Te- 

rasser kan vi her se bort fra, da de samtlige er yngre. 

- Hvorledes gaar det til, at denne Terasse ligger midt i den 

trange Fjorddal foran den nedre Ende af Indsöen? Dens Höide 

107 Meter viser, att den dannedes paa en Tid, da Landet stod 

107 Meter lavere. Hvis denne Terasse er dannet af de löse 

Materialier, som Elven har fört ud og afsat i Havet, hvorledes 

har denne da baaret sig ad med at före Sand, Sten og Blokke 

ned over Indsöen? og at disse löse Masser er kommen ovenfra 

Dalen over Vandet kan ikke betvivles. Prof. SEXE har gjort 
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Rede for Terassens Dannelse foran Indsöen !), i det han siger 

om denne Terasse i Qifjord og lignende Terasser, at de kan 

»ikke vare dannede, medens en Isbr& at nogen Mestighed skjöd 

sig ud i Hardangerfjorden; thi en dybt gaaende Isström maatte 

forhindre dette. Det er heller ikke sandsynlist, at de dannedes, 

efterat Dalisbr&eerne havde trukket sig tilbage fra Söen, thi da 

maatte de ovenfor Terasserne liegende Vande vere blevne fyldte 

med Detritus: Slam, Sand, Grus og Sten. Det sandsynlige er 

derfor, at Terasserne dannedes paa en Tid, da Dalisbr&erne 

naaede ned til den nederste Ende af bemeldte Vande og saa- 

ledes endnu optog disses Bakken.» 

At denne Betragtningsmaade er den rigtige kan vises ved 

Sammenligning med andre Indsöer, hvor de löse Masser endnu 

har beholdt Mor&nens Form. Saaledes ved Sandvenvand (Fig. 1) 

ligger de löse Masser foran Indsöen ikke i Form af en Terasse, 

men i Form af en Morzne nzrmest Vandet. 

Den indre Bygning af Terasserne nermest Vandene viser 

ogsaa at det kun er Formen, ikke Indholdet, som adskiller dem 

fra de eegte Morzsner. Det er hyppigt Tilfslde, at de narmest 

Indsöen liggende Terasser bestaar af store Blokke med Sten og 

Sand som Morsnerne, medens de andre lavere lisgende Terasser 

er bygget af mindre Stene, Sand og Ler. Den horizontale Over- 

flade af disse terasseformede Morzner er fremkommet derved, 

at de löse Materialier, som Breen har fört med sig og har af- 

sat foran sin Ende som Morzner, er under den höiere Vandstand 

bearbeidet af Bölgeslaget, saa at Morsnen har antaget Teras- 

sens Form. 

Om ®ifjordvand fremdeles betragtes som Exempel, saa faaes 

fölgende Stadier for Br&ernes Udstrekning og Terassernes Dan- 

nelse her: 

Förste Stadium tilhörer Isbr&ens senere Del; Landet stod 

da 200 Meter lavere, som Terasserne paa Östlandet viser. Br&- 

erne gik da langt ud i Fjörden og hindrede Dannelse af Terasser. 

1) Maerker efter en Istid 1866. 
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Andet Stadium tilhörer den allersidste Del af Istiden. Landet 

stod da 107 Meter lavere endnu; Bra&erne naaede ned til det 

Sted, hvor Oifjordvandets nedre Ende nu. ligger, og de löse 

Masser Breen förte med sig afsattes da i Havets Niveau som 

höieste Terasse 107 Meter. 

Under det tredie Stadium har Br&erne trykket sig tilbage 

fra Oifjordvand og op imod Fjeldet. De löse Materialier, som 

Elvene nu förer, kan ikke naa frem over Vandet, men afs&ttes 

som en Terasse ofvenfor Vandet, og denne Terasses Höide (Se 

Fig. 2) er 104 Meter. Landet synes endnu ikke at vere steget 

noget betydeligt, da övre Terasse har omtrent samme Höide 

som den nedre !). 

Det fjerde Stadium er Dannelsen af de lavere Terasser 

nedenfor og ovenfor Vandet. 

Materialierne til de lavere Terasser foran Vandet hentes for 

en vzsentlig Del fra den gamle store Terasse, som udgraves af 

Elvene, i det der fra den ‘ovenfor liggende Dal nu ingen Til- 

försel kan ske, da alle löse Masser efter Br&ens Tilbagegang 

afsettes i Vandet. Af denne Grund er i Regelen den umiddel- 

bart foran Indsöerne liggende Terasse af större Dimensioner end 

de lavere Terasser. 

De ovenfor Vandet liggende Terasser representere maaske 

ikke gamle Havstande, men Vandstande i Qifjordvandet frem- 

komne derved, at Elven graver sig dybere ned i den foranlig- 

sende, spzrrende Terasse og dervedminsker Vandet i Indsöen. 

Under Dannelsen af de lavere Terasser foran Indsöen er 

Landet stigende. 

Det staar tilbage at gjöre Rede for det vigtige Spörgsmaal: 

hvorfor optra&der disse Indsöer paa en saa regelmessig Maade 

i Fjorddalene; hvorfor mangle de atter i andre Fjorddale, og 

hvorfor strakte Br&erne sig, som Morzsnerne viser, til den nedre 

1) Naar den nedenfor Vandet lisgende Terasses Höide fandtes vare 107 Meter 

Höjden af den ovenfor Vandet liggende 104 Meter, da er Forskjellen ikke 

större end at den kan vzere begrundet i Valg af Observationssted paa Te- 

rassens Overflade, og i den Unöiagtighed, der altid fölger med Höidebestem- 

melser ved Barometer. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 1. 5) 
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Ende af Indsöerne? Er disse Indsöer med Morzsner foran dan- 

nede under Istiden? eller existerede de ogsaa för Istiden, saa- 

ledes at Br&erne kun fyldte dem ud, glattede og polerede deres 

Sider? Vi skal se, at hvis vi antager disse Indsöer for zldre 

end Istiden, saa maa vi, her som mange andre Steder, anse en 

R&kke af Ph®nomener, hvori der ölensynlig er Regelm&ssighed 

for ligesaa mange Tilfsldigheder. 

Oversigt over de af Mors»ner og Terasser sperrede 

Indsöer i Fjorddalene. 

äl alfa] & Ssess| förser 
5 AR > EET 

> SS SE AT SMET ae AE see 
2 me 235 a I oe2:3 252 
ee SS 25 _°5| 2.885 STR 

| X 5 

Horningdalsvand| 7 [28 | 58 | 54 1486 1432| 71T 17 238, 

Bredeimsvand ...5 |18 | 23 | 56 [12731217 AT 15 2°—36 

Stryenvand....... 75|16 | 23 | 25 1198 | 173 ? ? 1-7? 

Aardalsvand.... .| 1,5 |10 | 8| 5 186 |181| 407 35 2—9Y 

Loenvand:........ 25 11.5) 1288 1331 45 ? ? 17—16 

Sandvenvand ...| 2 | 5 | 4 | 90 |120| 30| 136% 46 3—16 

Houkelivand ....| 3 3 13 |53 1104| all ISM 35 a—18 

Oldenvand........ 4 |11 7 37 | 90: 53) 69M 28 1—43 

IGravensvand. ...| 1,8/| 4 3110292 2861 DR AT 12 2—4% 

\difjordvand...... 18|4 | a|ı7 | 75| 58| 107T 90 543 

Vasbygdvand ...| 6 | 3 21 534 67, 14, 108777753 2—20' 

Eidsvand ......... | ala len | je 

Om vi samler de forhen meddelte Tal til hosstaaende Over- 

sigt, saa viser der sig i disse Söers Optreden en Symmetri, som 

kun sjelden findes i geografiske Forhold. Afstanden fra Fjord- 

bunden varierer imellem 1 og 7,5 Kilometer; ingen af Söerne 

naar en större Höide end 90 Meter over Havet, og de har samt- 

lige umiddelbart foran eller ner foran sin nedre Ende Morzener 

eller Terasser, hvis Höider over Indsöen varierer mellem 12 08 

90 Meter. Samtlige naar de med sin Bund under, ofte meget 

under Havets Overflade. Det kan for de 9 Indsöers Vedkom- 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o I. 67 

mende direkte paavises, at de er Fordybninger i Klippelegemet, 

ikke alene fremkomne ved Sperring med Morenerne eller Te- 

rasserne. Ved Aardalsvand, Sandvenvand og Eidsvand kunde 

dette ikke direkte paavises, men Aaardalsvandets og Sandven- 

vandets store Dyb gjör det i höieste Grad sandsynligt, at Ind- 

söerne er Klippebassin. Kun for det lille Eidsvands Vedkom- 

mende er Sagen tvivlsom. 

Forudsztte vi, at de nevnte Indsöer existerede för Istiden, 

saa nödes vi til at antage, at der ved Kreefter, som vi ikke kan 

gjöre Rede for, tilfeldigvis paa alle disse Steder i ringe Höide 

over den nuvzrende Havstand var dannet Bassiner i Klippe- 

legemet. Den der har seet alle disse Vande, og har kunnet over- 

bevise sig om, hvor analog de er i si Optraden i de for- 

skjellige Dale, vil neppe i den se en Tilfeldighed. 

Videre nödes vi til at antage, at de Krefter der driver 

Br&erne ned i Dalene, paa et Stadium af Istidens Slutning var 

tilfeldigvis saa store, at de formaaede at drive Isbr&erne ned 

til den nedre Ende af Vandene, da Mors&nerne og Terasserne 

viser, at de naaede hid. 

Ganske anderledes klare bliver Forholdene, naar man i disse 

Indsöer ser Dannelser fra Istidens Slutning, fremkomne ved 

Breernes Arbeide paa Underlaget. Söerne, det vil sige Klippe- 

bassinerne, ende ved Morznen, fordi Breen endte der. 

De optrede med en vis Regelm&ssighed, fordi de Dale, hvori 

de findes, ligger nogenlunde ens i Forhold til Höifjeldet, der gav 

Br&erne N&ring. Men da Dalenes Beliggenhed i Forhold til 

Höifjeldet ikke er absolut den samme, saa skjödes den ene Br& 

i den ene Dal noget lengere ned end en anden Br& i en anden 

Dal, og derfor finder vi Söernes Afstand fra den nuverende 

inderste Fjordvig samt Söernes Höider over Havet noget for- 

skjellige. 

Det vil vere klart, at fra mange Fjorddale, der ligger fjernt 

fra Höifjeldet, havde Bra&erne allerede mod Istidens Slutning 

trukket sig tilbage.e Her mangler, Indsöer i ringe Höide over 
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Havet og vi finder kun Terasser, der indeholder de löse Masser, 

som Elvene slebte ned til Havet under Landets Stigning. 

Men det vil paa den anden Side ogsaa vare indlysende, at 

mange Fjorddale, der ligger meget ner Höifjeldet er af en mod- 

"sat Grund fri for Indsöer, idet nemlig Br&erne i dem strakte 

sig lenger ud i Fjordene, og her under den nuvzrende Havstand 

dannede sine Klippebassiner, saa at disse nu ikke langer kom- 

mer tilsyne som Indsöer, men som Dele af Fjorden. Antydnings- 

vis vil jeg n&evne et Par Exempler paa deslige Dale. I de to 

Dale, der gaar op fra Fjerlandsfjorden i Sogn ligger endnu 

Br&er: nemlig Boiumbreen og Suphellebreen, den förste i kun 

halvandethundrede Meter over Havet, den sidste i kun halv- 

hundrede Meters Höide; den horizontale Afstand fra Havet er 

ved begge Br&er kun 6 Kilometer. Da disse Dale, saa ner 

Havet, endnu er Tilholdsted for Br&er, kan vi vide, at mod 

Istidens Slutning maa disse Breer have naaet langt ud i Fjor- 

den, og det ligger derfor nr at betragte den indre Del af Fjsr- 

landsfjord som Egvivalent for de nevnte Indsöer i de andre Dale. 

Denne Betragtningsmaade bestyrkes, naar vi hörer, at der i 

Fjserlandsfjorden 10 Kilometer fra Fjorden lige overfor Gaar- 

den Lidal strekker sig en undersöisk Banke, som strakker sig 

over Fjorden fra Bred til Bred!). Denne Banke representerer 

da maaske Morzenerne foran Indsöerne. 

Lisnende Forhold möder i Neröfjorden. Her findes en Banke 

tvert over Fjorden benevnt Stolsgrunden, der naar saa langt op 

Havfladen, at den maa undgaaes under Indseilingen gjennem 

Neröfjorden. Indenfor er Dyb paa 83 Meter (44 Favne). 

Det smukkeste Exemplar er dog Lysefjorden ved Stavanger. 

Endskjönt denne Fjord har alle en Havfjords Eiendommeligheder, 

saa er den dog ikke geologisk andet end end en Indsö sperret 

af Morzne, hvis Höide i de mindre Partier er saa liden, at 

Havvandet kan traenge ind. | 

Fjorden er i sine indre Dele omgivet af höie Fjeld. Dens 

störste Dyb angives pas Karterne i Fjordens midtre Del til 431 

1) pe Seur, Le Névé de Justedal et ses Glaciers. 
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Meter (229 Favne), Men ner det Sted, hvor Lysefjorden löber 

ud i Hölefjorden bliver den saa grund, at man om Vinteren, naar 

Vandet er klart, skal kunne se Bund tvert over Fjorden. Ved 

hyppige Lodninger tvert over Fjorden ner dens Munding fandt 

jeg ikke större Dybde end 15 Meter. Hvor Bifjorde, saaledes 

som her, stöder sammen med Hovedfjorde, pleier de ikke at ud- 

orundes. Imidlertid er det ved Betragtningen af Forholdene paa 

Landjorden ikke vanskeligt at indse Grunden till denne plud- 

seligt optredende ringe Dybde af denne store Fjord. Saavel 

paa den nordvestre Side af Fjorden ved Andenes som paa den 

sydöste Side ved Fossan optr&der der nemlig Morzsner, der, 

sammen med den Banke, der strekker sig under Havet i Fjord- 

mundingen, danner en udmerket halveirkelformet Endemorzne. 

Morzsnen naar ved Anden&s op til en Höide af omtrent 150 

Meter over Havet, hvilende umiddelbart paa det faste Fjeld, 

der ved Mor&nens Fod har en Höide af 100 Meter, saa at 

Mstigheden-af Morsnen bliver halvhundrede Meter. Ved Fossan 

paa den anden Side har Morxnen en Höide af 66 Meter, og til 

samme slutter sig en Terasse paa 33 Meters Höide. 

Lysefjorden er altsaa et Sidestykke til de ved Morsner 

sperrede Indsöer i de vestlandske Fjorddale. 

Om muligt endnu mere oplysende med Hensyn til Indsöernes 

Dannelse er Forholdene i det östlige Norge ved de Indsöer, der 

streekker sig bag Morznerne eller, som de her kaldes, »Raerne» 

fra Moss til Fredrikshald, samt paa Vestsiden af Kristiania- 

fjorden fra Horten till Laurvig. Den Forbindelse, som her exi- 

sterer mellem Indsöerne og Raerne, er saa paafaldende, at den 

endog her paatr&ngt sig en Geolog, der ikke kjendte Raerne 

som Morzsner. KEILHAU har först beskrevet Raerne eller Mo- 

rzenerne fra Moss mod SO til Fredrikshald }). 

Der omtales, hvorledes de begynder mellem Moss og Dilling 

med Blokke, liggende paa selve Gneisterrainet; hvorledes Blokke 

fortsette mod SO, og fremdeles oplagte paa selve Landhöiden 

efterhaanden blande sig mere og mere med mindre Rullestene 

1) Om Landjordens Stigning. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Bind I. 
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og Sand og saaledes fortsette til Aaade Kirke. Höiden af den 

bagenfor liggende Vandsjö angives til 70 Fod. Dernzst omtales 

Thune-Raet foran flere Vandbeholdere i Thune; der beskrives 

hvorledes Raet sydlig ved Gleng vender et steilt Affald mod en 

paa dette Sted indgaaende Vig af @lommen, og hvorledes Raet 

tydeligen har en Inflexion af den som en Indsö her udvidede Flod. 

Toppen af Banken ved Glang angives til 180 Fod over Havet, 

saa.edes at selve Banken her kan antages at vare-100 Fod 

magtig. Derefter omtales, hvorledes Rokke- Raet tangerer Syd- 

enden af Rokkevand og et Par andre smaa Bassin, der tildels 

kun er fyldte med Myr. Den sidste af disse Masser, der er 

tillagt Ben&vnelsen Ra, er Hveen-Raet, hvilket fra NV stöder 

til den sydlige Ende af Femsjöen. Sluttelig omtaler KEILHAU 

Banken ved Örsjöen som en ganske analog Dannelse, men som 

ligger udenfor den af Raerne fulgte Linie, nemlig lidt sydostligere. 

Efter at have beskrevet Raerne fortstter KEILHAU saaledes: 

»Hvad som nu allerförst er iöinefaldende ved denne lange 

Fölge eller Ra&kke af Banker er dens omtrentlige Parallelismes 

med den almindelige Kystlinie.e Dernzst er det meerkeligt, at 

dens Nordvestende er saa meget lavere end dens sydöstlige Del. 

Men fremfor alt frappant er det Forhold, som de enkelte Banker 

nzsten uden Undtagelse sees at staa i til indenfor og altid paa 

Nordost, det er paa den fra Kystlinien vendte Side, liggende 

Bassins. Dette Forhold maa forekomme saa meget besynderligere, 

naar man legger Marke til den Omstendighed, at Landfordyb- 

ningerne, hvortil den ene eller anden af Bankerne staae i Rela- 

tion, dog for det meste, ifölge deres indskr&enkede Udstrakning, 

kun paa et kort Stykke af disses hele Langde, stöde ind til 

samme, saa at den Delagtighed i Massernes Dannelse, som man 

maatte vere tilböielig til at tilskrive disse Fordybninger, derved 

igjen maatte forekomme mindre, og for de fra Fordybningerne 

bortvendte Ender af de tangerende Volde egentlig slet ingen. 

Masserne ved Isesöen, Tvedter-Vandet og Femsöen samt vel og 

den ved Örsöen, hvilke paa en saa merkvardig overensstem- 

‚nende Maade danne de fra Nordvest tilstödende Beröringslinier 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 1875, N:o 1. 71 

til disse Bassins, er ved deres nordvestlige Endepunkter ganske 

skilte fra Vandbeholderne ved mellemliggende Forhöininger af 

Klippegrunden, hvilken, som Gmneisterrainets Natur her er, med 

. en uregelmiessig puklet Overflade rundtom omgiver Söerne. Hvor 

en og samme Vold ligger foran flere Bassins, uden at have mod- 

taget nogen Indböining ved de enkelte saaledes som Tilfsldet 

er med Rokke-Raet og tildels med Thune-Raet, synes det og- 

saa tydeligt, at Dannelsen af Voldene ikke har beroet paa 

udenfor liggende Vandfordybninger. Endvidere gives der smaa 

Partier af Bankernes store Rakke, som dog virkelig slet ikke 

bemzrkes at correspondere med noget bagenfor liggende Bassin, 

i det mindste synes dette at vere Tilfeldet med Massen oven- 

for Sande. — At Vandsöen, Isnesfjorden, Thune-Vandet o. s. v. 

i den haarde Gneisgrund udgjöre en Suite af Bassins, som ogsaa 

fölger hinanden fra NV til SO, og hvis Sydender ne»sten ganske 

ligger i en ret Linie efter det anförte Strög, er kun endnu atter 

et paafaldende Faktum; thi denne Regelmsssighed er for stor, 

til at man ikkun skulde se det blotte Tilfslde.» 

KEILHAU ansaa disse Raer dannede under en Bed&kning 

af Havet ved Strömninger langs Kysten. Han kjendte dem 

saaledes ikke som Morzner. 

Prof. KJERULF har först erkjendt Raerne som Morzner !), 

og gjör opma&rksom paa Analogien mellem Forholdene i Smaa- 

lenene, hvor Raerne afsparrer större og mindre Indsöer paa Land- 

siden fra Lersletter paa Kystsiden, og Forholdene i Bergens 

Stift, hvor saa hyppigt Volde, dels kun Terasser dels virkelige 

Morzner inderst i Fjordbunden afsparrer en höiere liggende 

Indsö fra Havet. 

I det jeg forövrigt henviser til KEILHAUS og KJERULFS 

Beskrivelser af Raerne, vil jeg anföre mine lasttagelser paa 

Strekningen fra Vandsjö til Orsjö og videre til Store Lesjö 

samt paa Vestsiden af Kristianiafjorden fra Borrevand ved 

Horten til Farrisvand ved Laurvig. 

!) Om Skuringsmaerker, Glacialformationen og Terasser. Universitetsprogram 

1871. 
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Det gjelder det samme om disse Indsöers Omgivelser som 

om de vestlandske Indsöer, at hele Karakteren i Landskabet 

forandres, saa snart man kommer fra de glaciale Dannelser 

foran Indsöerne indpaa Gneisen og Graniten, der omgiver den 

östlige, vestlige og nordlige Ende af Indsöerne. 

Man har da i Regelen skovdakket Land med moutonnerede 

Former, og hvor Fjeldet da her ikke lenge har ligget i Dagen, 

leder mav sjelden forgjeves efter Friktionsstriber. Foran Ind- 

söerne ikke saameget paa selve Morsnerne som paa Lersletterne 

foran disse igjen, treffer man frustbarere dyrket Land. 

Vandsjö. Sammenlignet med de andre Indsöer bag Raerne har 
Vandsjö en us&dvanlig Bredde fra NV til SO sammenholdt med 
Laengden. Imidlertid har dens enkelte Hoveddele eller Forgreninger 
den samme Udstreekning i nord—sydlig Retning som de andre Ind- 
söer; men disse enkelte Dele er forbundne ved Sunde, saa at Vandsjö 
sandsynligvis dannes af flere parallele Bassiner med en nord—sydlig 
Laengderetning. Lodninger i den Del af Vandsjö, som benzevnes 
Storfjorden viste en Dybde paa omkring 20 Meter; paa to Steder 
naaede dog Dybden op til 36 og 37 Meter. 

Skjaerrene og Holmerne i Vandsjö har i Regelen en langstrakt 
Form fra Nord til Syd. Höiden af selve Vandsjö er 22 Meter, saa 
at den altsaa med sin Bund ligger indtil 15 Meter under Havet. 
Höiden foran Raet er 25 Meter over Vandet, altsaa 47 Meter over 

Havet. Imellem Johnsten og Vandsjö fandtes Raets Höide 24 Meter 
over den sidste, altsaa 46 Meter. Foran Raet ligger hyppigt store 
Lersletter, hvilke ved Johnsten omtrent har Vandsjöens Höide. Da 
fast Fjeld paa flere Steder staar umiddelbart foran Vandsjö og’ da 
fast Fjeld videre haver sig Syd for Lersletterne, og da derhos Vand- 
sjö med sin Bund ligger indtil 15 Meter under Havet, saa er den 
i alfald for den v.esentligste Del et Klippebassin. Som hyppigt 
Tilfeeldet er med Vandene bag Raerne, söger Elven her sit Udlöb 
ikke mod Syd gjennem Raerne, men mod Vest forbi Moss. 

Isnesfjorden og Björnstadvand, der tilsammen med Mingevand 
udgjör en Indsö, har en Höide over Havet som Vandsjö, 22 Meter. 
Raet foran naar en Höide af 20 Meter over Vandene, 42 Meter 
over Havet. Ved Bjor foran Björnstadvand staar fast Fjeld frem i 
en Höide af 20 Meter over Vandet, og da Dybden i dette fandtes 
at vare 17 Meter mellem Bjorö og Kalstad, saa existerer her en 
meget anselig Fordybning i Klippegrunden. 

Foran Tinevand er Banken umiddelbart foran Vandet lav, 
neppe mere end 10 Meter paa det laveste, men den höiner sig til 
begge Sider. I Tunevandet, hvis Höide over Havet er 38 Meter, 
fandtes fölgende Dyb: 4 

10, 11, 9, 9, 6 Meter. 
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Foran den Del af Glommens Udvidelse, der bensvnes Glenghölen, 
staar som af KEILHAU omtalt eu mod Glenghölen meget brat Banke, 
der spaerrer umiddelbart for denne. Bankens Höide her fandt jeg 33 
Meter over Hölen, altsaa 55 Meter over Havet, da nemlig Gleng- 

hölens Höide er 22 Meter over Havet. 

Aflöbene fra disse Vande tager Sideveie, da de ikke kan gjennem- 
bryde Bankerne foran. Tunevand har Aflöb til Björnstadvand og 
Isnsesfjord og löber Vandet mod SV gjennem den Arm af Glommen 
som kaldes Kjölbergelven. De senere omtalte Vande, Korsstvand, 
Rokkevand, Tvedtervand samt Issevand har Aflöb gjennem lignende 
Omveie, da de ikke kan finde Aflöb gjennem Moraenen. Korsxtvand 
rinder saaledes ud i Rokkevand, hvilket fra sin nordre fra Moranen 

vendte Side. söger Aflöb langt mod Nord og Vest til Issevand. 
Tvedtervandet ‚har ogsaa Aflöb til Issevand fra den Side, der vender 
bort fra Morsnen. Issevandet atter söger ligeledes fra sin nordre 
Ende Udlöb mod Vest til Glommen, der da omsider skaffer Vandet 
fra alle disse Indsöer saavel som sine egne valdige Vandmasser et 
trangt Udlöb gjennem Sarpen. Paa Strekningen fra Moss til Fredriks- 
hald er det kun Glommens to Arme, der gjennembryder Morzenernes 
Rakke. 

Foran /ssevand haver det skovdaekte Ra sig indtil 51 Meter 
over Issevand; dettes Höide over Havet er efter Karterne 56,5 Meter, 

saa at Raet her naar en Höide af 107,5 Meter over Havet. Dyb- 

derne i Vandet fandtes fra den sydlige til den nordlige Ende: 

20,116. 0, 12, 21.,23,29,223,.9, Meter. 

Foran Tvedtervandet naar Raet en Höide af 23 Meter over 
Indsöen, hvilket vil sige 108 Meter over Havet, da Tvedtervandets 
Höide er 85 Meter. Dybderme her fandtes: 

50 TV INO DT Meter. 

Ved de to Smaavande Rokkevand og Korsetvand sees lignende 
Forhold som ved de tidligere omtalte Indsöer. Rokkevandets Höide 
er efter Karterne 88 Meter, og Raet fandtes at naa 47 Meter over 
dette ovenfor Rokke Kirke, altsaa en Höide af 135 Meter over Havet. 

Dybden i Rokkevand fandtes at veere indtil 7 Meter. Fast Fjeld 
staar frem ved Gaarden Strand saa at Vandet er et Klippebassin. 

Foran Femsjö ligger Morsenen ved Veen. Tistedalselven gjennem- 
bryder Morsenen og danner Tistedalsfossen lidt nedenfor Udlöbet af 
Söen. I Elveleiet staar fast Fjeld frem nasten op til Femsjöens 
Höide og videre sees fast Fjeld ved Tistedals Kirke under det löse 
Materiale i Morsenen, saa at Femsjöen er en Fordybning i selve 
Klippelegemet. 

Femsjöens Höide er 78,5 Meter (= 250 Fod) efter Karterne, 
og det höieste Punkt af Morsnen foran fandtes at vaere 50 Meter 
over Femsjö, altsaa 128,5 Meter over Havet; midt for Vandet er 

den lidt lavere 120 Meter. Dybderne 1 Femsjö fandtes at vare fra 
söndre til nordre Ende: 

14, 47, 47, 42, 52, 50 Meter. 
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I selve Tistedalen nedenfor Fossen sees Spor af Terasser, hvilke 
dog ikke i Regelmiessighed kan sammenlignes med Terasserne i de 
vestlandske Fjorddale. | 

Örsjö ligger sydligere end Forlangelsen af Linien mellem de 
övrige Söers sydlige Endepunkter. Foran Söen ligger Morsnen ved 
Prestbakke Kirke, hvilken midt for Orsjöen ved Kirken naar en 

Höide af 26 Meter over Söen og lidt lenger Ost en Höide af 42 
Meter. Da Orsjö (efter Jernbanens Nivellement) ligger 143 Meter 
(455 Fod) over Havet, saa naar Morsnen her en Höide af 185 
Meter over Havet. 

Elven fra Orsjö gjennembryder Morznen ligesom Tistedalselven. 
Nedenfor Prestbakke Kirke sees fast Fjeld i lidt större Höide end 
Orsjö, saa at Indsöen er et Klippebassin. Fölgende Dybder fandtes 
söndenfra, indtil det Sted, hvor Söen kniber sig sammen: 

118. 189. LT AV DD NY Meter 

Foran Store Le i Dalsland i Sverige ligger ogsaa en Morzene 
eller Ra, men om denne kan betragtes som en Fortszxttelse af de 
Raer, vi har fulgt, samt om der gives lignende foran andre Söer i 
Dalsland er mig ubekjendt. Forholdene ved Store Le har en vis 
Lighed med Forholdene ved Oldenvand i Nordfjord, hvor der, som 
tidligere omtalt ligger en liden Indsö foran selve Oldenvandet. Paa 
samme Maade ligger der et lidet Vand benaevnet Lög syd for Store 
Le, adskilt fra denne sidste ved en Morane ved Gaarden Ed. Lög 
sparres mod Syd atter af en stor Sand- og Stenflade, der ovenpaa 
er flad. Selve Lög ligger 32 Meter höiere end Store Le, og den 
har intetsomhelst Aflöb, saaledes at Vandet fra Lög sandsynligvis 
siver gjennem Morsenen til Store Le. 

Efter Karterne ligger Store Le 101 Meter over Havet. Lösg 
fandtes 32 Meter höiere end ‘Store Le, altsaa 133 Meter over Havet. 

Morsnen foran Store Le 45 Meter over denne, altsaa 146 Meter 

over Havet. Ra eller Morsene foran Lög 22 Meter over denne, alt- 
saa 155 Meter over Havet. 

Efterat have fulgt Raerne östover fra Kristianiafjorden vender 
vi tilbage til denne og fölger paa samme Vis Raerne og Indsöerne 
paa Vestsiden vestover fra Horten ned mod Laurvig. 

Her er först: 
Borrevand. Dette er omgivet paa tre Sider af fast Fjeld, som 

bestaar af Feldspatporfyr og Augitporfyr; paa den fjerde eller söndre 
Side sparres det af den foranliggende Morsne ved Borre Kirke, 
hvilken Morsne til begge Sider bedaekkes af Ler- og Sandsletter. 
Ved Borre Kirke naar Morsnen en Höide af 32 Meter over Havet. 

I Borrevand fandtes fölgende Dybder fra den söndre til den 
nordre Ende med omtrent 400 Meter mellem hvert Lodskud: 

DD See I MO II Me 

Borrevandets Höide over Havet fandtes at v.ere 8 Meter, saa at 
det altsaa ligger med sin Bund 5 Meter under Havet. 

Elven fra Vandet söger sin Udvei mod Nord, gjennembryder 
altsaa ikke Banken foran. 
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Ved lagttagelser i Vandets umiddelbare Neaerhed lader det sig 
ikke med fuld Sikkerhed afgjöre om Borrevand er et Klippebassin. 
Vel optraeder ner dets söndre Ende en liden Porfyrknaus, men denne 
ligger ikke netop foran Midten af Söen. Men naar man erindrer, 

at der i Syd for Borrevand og dets Morsene optraeder fast Fjeld, 
saa vil det heraf fremgaa, at der bag Morwnen maa vare en For- 
dybning i det faste Fjeld. Fölses Morsnen fra Borre Kirke videre 
mod SV, da har man paa en Str.ekning ingen Indsöer, för man 
kommer til 

Gjennestadvand. Dette ligger bag Morsnen ved Ske og om- 
gives af Porfyr, porfyragtig Granit og Granit paa 3 Sider, medens 
det mod Syd begrandses af de glaciale og postglaciale löse Masser. 
Gjennestadvand er lidet, kun 14 Kilometer langt. Dets Höide er 
omtrent 50 Meter, Mor&nen haver sig foran 30 Meter over Vandet, 
altsaa omtrent 80 Meter over Havet. Dybden er kun 5 Meter. 
Vandet har Udlöb mod NO langs Raet til Aulielven, ger gjennem- 
bryder Raet. 

Videre mod SO ligger Gogsjö omgivet af Syenit, og sparret af 
Morsnen ved Houkeröd. Gogsjö er delt i to Dele, og foran den 
söndre Ende af den vestre eller dybeste Del sees fast, Fjeld, saa at 
Vandet er et Klippebassin. 

I den östre Del fandtes Dybder fra Syd mod Nord: a 
5, 7, 9, 10 Meter. 

I den vestre Del fra Syd mod Nord: 
it, 9,1, 18, 110, 07,18, LO NOter 

Höiden af Gogsjö fandtes 23 Meter, saa den ligger med sin « 
Bund 5 Meter over Havet. Höiden af Ra ved Haukeröd 87 Meter 
over Havet, 64 over Gogsjö. 

Gogsjö har Aflöb fra sin nordre Ende til Laugen. 

Farrisvand. Foran dette Vand ovenfor Laurvig ligger en med 
Bögeskov bevoxet Morsne, der naar en störste Höide af 71 Meter 
over Havet; umiddelbart foran Vandet er den lavere, saaledes paa 
Pynten ud imod Fritsö Verk 46 Meter. Overfladen i Morsnen er 
bedaekket med Sand, men tildels ogsaa af större Rullestene af Syenit; 
ogsaa Feldspatporfyr, Gabbro, Grönstene, graa Gneis og hvid Kvartsit 
sees blandt Rullestenene. 

Farrisvand fandtes at ligge 21 Meter over Havet; Dybderne er 
i den sydlige Del fra Vandets Udlöb nordover til Gaarden Lysn«s 
med omtrent 600 Meter mellem hvert Lodskud fölgende: 

Zl, OM, NH; DN MIG, 82, 120, 92, 6,61, 50,.57,,42, 38 Meter: 

Vandet ligger saaledes med sit dybeste Punkt 110 Meter under 
Havets Overflade. Farriselven gjennembryder Morsnen og falder 
kun 1% Kilometer lang i Havet. Fast Fjeld er ikke at opdage ved 
Elvens Udlöb af Vandet, men de mange Knauser, der stikker frem 
ved Laurvig, saa vel som Dybden viser, at Vandet er et Klippebassin. 

Hallevand, videre mod SV, ligger i 45 Meters Höide, be- 
greendses mod Syd af Morsnen, der loengst mod Ost har en Höide 
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af 72 Meter over Havet, og saa skraaner mod Vest til Elven, der 
löber ud af Vandets Sydende, gjennembrydende Morzenen. 

Fra Syd til Nord maaltes fölgende Dybder med omtrent 500 
Meters Afstand mellem hvert Lodskud: 

33, 49, 45, 46, 32, 31, 36 Meter, 
i den Del af Vandet, der löber mod SO: 

13 og 23 Meter, 
i den nordligste Del: 

12, 3, Il OT 88 Meer. 
Vandet ligger med sit dybeste Punkt 4 Meter over Havet. 
Torpevand ligger endelig leengst mod Sydvest i en Höide af 6 

Meter over Havet og med Dybderne 14, 18, 14 Meter, altsaa med 

sit dybeste Punkt 12 Meter under Havet. 
Det spaerres af Raet, der foran Gaarden Torp naar en Höide 

af 50 Meter over Havet. 
Denne Morzenerskke, som vi nu med Afbrydelser har fulgt 60 

Kilometer, gaar omsider ud i Havet, stikkende op som en ® under 
Navn af Jomfruland 8 Kilometer leenger Vest og siden fortsattende 
som Havbanker. Ved en anden Leilighed skal det vises, at hvad 

der för laa bag Morsner som Indsöer nu ligger bag Havbanker som 
Mor:ener, et Forhold der paa en endnu mere storartet Maade gjen- 
tager sig foran de dybe og lange vestlandske Fjorde. 

Som det af foranstaaende Beskrivelser fremgaar, har vi paa 

begge Sider af Kristianiafjorden Endemorsner med en Langde 

af omkring 60 Kilometer paa hver Side, og bag disse Ende- 

‘morzaener 16 Indsöer, om hvilke det oftest direkte lader sig paa- 

vise at de er Fordybninger i selve Klippegrunden. Antager vi, 

at disse Indsöer existerede för Istiden, saa nödes vi atter til at 

.betragte en R&kke af Phanomener, hvori der öjensynligt er den 

skjönneste Orden og Regelmessighed som rene Tilfseldigheder. 

Det bliver da tilfsldigt, at Indsöernes Sydender ligger i en Linie 

efter Morsnernes Linier: det bliver videre tilfsldigt, at de 

Krefter, der driver Br&erne frem, naaede till Linien gjennem 

Söernes Sydender; ligesom at Söernes Lzengderetning staar lodret 

paa Morsnens Linie. Visselig maa man med KEILHAU i denne 

Regelmissighed se andet end »det blotte Tilfelde». 

Forholdene er her saa klare, at man, naar man ikke vidste 

det modsatte, skulde fristes til at tro, at Professor RAMSAY spe- 

cielt med disse Söer for Oie, havde fremsat sin Theori om Ind- 

söernes Dannelse. Seet i denne Theoris Aand kastes der Lys 

over det hele. Raerne foran Indsöerne er Endemorzsne, der 
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betegner den Linie, hvortil Ismasser paa et vist Stadium under 

Istiden naaede frem. Söerne optr&der efter denne Linie, fordi 

de selv er Fordybninger frembragte ved Isens Arbeide paa sit 

Underlag. At Söernes Langderetning staar nogenlunde lodret 

paa Endemorsnernes Langderetning er en Fölge af denne deres 

Dannelse. 

At Indsöerne mangler paa enkelte Strekninger bag Mor&- 

nens Linie kan hidhöre fra to Aarsager: dels representeres Ind- 

söerne ved ler-, sand- eller myrfyldte Sletter dels har Betingelsen 

for Dannelsen af Indsöer varet mindre gunstig paa enkelte 

Steder efter den oprindelige Overflades Form paa den Tid, da 

Ismassen trak sig til det Standpunkt, der nu representeres ved 

Morzsnernes Rakke. 

Udbredelsen af Indsöer i det sydvestlige Norge er ikke, 

saaledes som det ved förste Oiekast kunde synes, uden Orden 

og Regelmzssighed. Der lader sig paavise 4 gode Rakker af 

Indsöer, hvilke svarer til forskjellige Stadier af Indlandsisens 

Udbredelse. 

Det förste Stadium er det tidligere beskrevne med Ra&kken 

af Indsöer fra Orsjö til Vandsjö paa Ostsiden og fra Borrevand 

til Torpevand paa Vestsiden af Fjorden !). 

Den anden Ra&kke af Indsöer ligger 30 til 40 Kilometer 

nordligere end den förste og indbefatter i Orden fra Ost til Vest 

fölgende Indsöer og Bassiner: Ögderen, Qieren, Lyseren, Miersjö, 

Navevand, Gjersjö, Bundefjordens og den nordre Del af Dram- 

mensfjordens Bassiner, Ekerns Sö samt lengst mod SV Nordsjö. 

Denne Rekke af Indsöer er parallel med den förste Ra&kke. 

Morzsnerne foran dem kan paa lange Strakninger ikke forfölges 

som et sammenhzengende Ra. Foran to af Indsöerne i denne 

Rx&kke er Morsner ikke paaviste.e Rakker har jeg ikke fulgt 

fra Ende til anden med Spörgsmaalet om Indsöernes Dannelse 

!) Dette Stadium er ingenlunde de yderste Graendser for Indlandsisens Udbre- 

delse, hvilket fremgaar deraf, at Friktionsstriber optrader i stort Antal 

söndenfor disse Morener. Om deu storartede Udbredelse som Isen fra den 

skandinaviske Halvö har havt sydover, se ToreLL: Undersökningar öfver 

Istiden. 
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for Oie. At denne R&kke af Indsöer svarer til et vist Stadium 

af Isens Udbredelse, vil bedst kunne sees paa KJERULFS og 

DAHLLS geologiske Karter over det söndenfjeldske Norge. 

Af de i denne Rakke optr&dende Indsöer vil jeg nermere om- 
tale Nordsjö, 16 Meter over Havet. Dens Dybde fandtes paa tre 
Steder (fra Fehn ned mod Olsbrygge) at vare 175, 176, 175 Meter, 
altsaa med en störste Dybde af 160 Meter under Havets Överflade. 
Foran Nordsjö ligger först Lerbakker indtil en Höide af omkring 
70 Meter; disse Lerbakker er undertiden udgravede saa dybt at de 
faste Fjeld kommer tilsyne langs Baekkene. Dern&st kommer höiere 
op en stor Mo bestaaende af tilrundede Stene og Sand, hvilken Mo 
ben®vnes Gjederyggen. Dens Overflade er paa laengere Straekninger 
flad og naar en Höide af 122 Meter over Havet, og paa nogle Steder 
naar de löse Masser en Höide af 145 Meter over Havet. Det er 
her det samme Phzsenomen som ved de senere omtalte Indsöer Krö- 
deren eller Randsfjord eller ved de tidligere omtalte Indsöer i det 

vestenfjeldske Norge, at en virkelig Morsene eller en terasseformet 

Morzene spaerrer Indsöen. 

Den tredie Rekke af Indsöer er ikke saa lang, Indsöerne 

ikke saa mange i Antal, og Morsnerne ikke sammenhaengende 

fra Indsö til Indsö. Den dannes af Maridalsvand, Sognsvand 

og Bogstadvand samt Tyrifjorden med foranliggende Morzner. 

Slutteligen kommer den fjerde og inderste Rekke, der dan- 

nes af fölgende store Indsöer i Retning fra Ost mod Vest, Mjösen, 

Hurdalssjö, Randsfjorden, Kröderen, Spirillen og Soneren. Disse 

Indsöer er spsrrede af Terasser, i det nemlig Dannelsen af de 

löse Masser foran deres Ende tilhörer en Tid, da Landet stod 

omkring 200 Meter lavere end nu. 

Mjösen, Norges störste Indsö, er 99 Kilometer lang, udgjör 364 
Kvadratkilometer og ligger i. en Höide af 121 Meter over Havet }). 

Dybderne i Mjösen er for en Del Aar siden blevne maalte af 
Hr Kaptein Bere, efter hvis Opgaver jag hidsietter en Del Maal for 
Dybderne i Mjösen i de midtre Dele af samme: 

Den Afstand fra Mjösens Sydende, 
hvor Dybden er maalt. Dybde. 

2 Kilometer 119 Meter 
2,5 » 147 » 

4 » 205 D 
8 » 314 » 

10 » BD 

1) Dimensionerne af de i det fölgende naevnte Indsöer angives efter Dr. O. J. 

Brocus statistisk Aarbog. 
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Den Afstand fra Mjösens Sydende, 
hvor Dybden er maalt. Dybde. 

12 Kilometer 341 Meter 

15 » Dr > 

19 » Don) 

Da Aa) 0 

24 » a) 

DU » ADD 
30 » 405 » 

34 » 401 » 

DÅ » AO 

40 » 401 >» 

43 » 406 » 

45 » 380 » 

49 » 3355 >» 

51 » 298 » 

52 » A 3 

55 » ID» 

Det sees heraf at Dybden i det hele er tiltagende ind til et Punkt, 
der ligger 27 Kilometer fra den söndre Ende, altsaa 72 fra den övre. 

De foran Mjösen og Hurdalssjö (80 Meter over Havet) lig- 
gende löse Masser har jeg ikke studeret med Spörgsmaalet om Dan- 
nelsen af de indenfor liggende Indsöer for Vie. KJERULF angiver !) 
Höiden af Romerikes store Sahdslette foran Mjösen til 600—620 
Fod (183—195 Meter) og tilföier: Om en skjult Morsene, som for 
en Del kan have bidraget til Sandets Oplsegning saa höit, her er 
tilstede, er endnu uafgjort. 

Randsfjorden er 73 Kilometer lang, udsjör 131 Kvadratkilo- 
meter og ligger i en Höide af 132 Meter over Havet. Dens Dybde 
har jeg maalt fra Sörum (34 Kilometer fra Sydenden) til Rakstad 
(16 Kilometer fra söndre Ende) med omtrent 2 Kilometer mellem 

hvert Lodskud: 
38, 247 AT, or 14,66, 63, 108, 66, 94 Meter: 

Foran Randsfjord optraeder store löse Masser bestaaende af Rulle- 
stene og Sand i Eggemoen og Momoen; den förste fandt jeg at 
ligge 68 Meter over Randsfjord, altsaa 200 Meter over Havet, hvil- 
ken Höide stemmer med Jernbanens Nivellement. Momoen er lavere 
naar op til 177 Meter. 

Spirillen er 25 Kilometer lang, udgjör 35 Kvadratkilometer og 
ligger i en Höide af 151 Meter over Havet ?). Dens Dybde fandtes 
fra nordre til söndre Ende med omtrent 2 Kilometer mellem hvert 
Lodskud: 

11, 64, 42, 35, 20, 81, 58, 56, 85, /08, 58 Meter. 
Umiddelbart foran Spirillen ligger paa Elvens höire Side en 

Morzne, der naar 34 Meter op over Spirillen. Langt nedover paa 
venstre Side ligger Moer eller store Terasser som Tjösviksmoen, 

!) Om Skuringsmaerker, Glacialformationen og Terasser 1871. 

?) Efter Barometermaaling. 
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Bergsundsmoen, hvis höieste Punkt jeg fandt at ligge 49 Meter 
over Spirillen, hvilket giver 200 Meter over Havet. 

Kröderen er 39 Kilometer lang, udgjör 38 Kvadratkilometer og 
ligger i 132 Meters Höide over Havet. Dybderne fandtes i den 
sydlige Del fra Björe til Elvens Udlöb med omtrent Kilometer 
mellem hvert Lodskud: 

12,20, 20) Tod 13,21, Meter 

De löse Masser foran Kröderen begynder umiddelbart ved denne 
og streekker sig herfra ned mod Gaarden Lien i Snarum under Navn 
af Slettemoen. Jeg fandt dens störste Höide at vaere 61 Meter over 
Kröderen, altsaa 193 Meter over Havet. Efter Jernbanens Nivelle- 

ment er störste Höide 190 Meter over Havet. 
Ved Moen eller Terassen foran Kröderen er det .paafaldende, 

hvorledes de störste Rullestene optr&der i den Del af Terassen, der 
ligger naermest Kröderen, medens de aftager 1 Störrelse laenger fra 
denne, indtil der tilslut naer Terassens Ende optraeeder Sand med 
faa Smaastene. 

Soneren i Sigdal er 10 Kilometer lang, udgjör 7 Kvadratkilo- 
meter og ligger i en Höide af 118 Meter over Havet. Dybderne 
fra Nord mod Syd med omtrent 1 Kilometers Afstand mellem hvert 
Lodskud: 

12; 35, 39, 40, 40, 38, 35, 4, 6 Meter. 

De foran Soneren optradende löse Masser danner ikke udpr&- 
gede horizontale Terasser eller Flader som ved de andre Indsöer. 
De synes delvis at vare ödelagte og bortförte, saa at Höiden for 
disse Afleininger her (32 Meter over Spirillen) er uden geologisk 
Betydning. 

De her beskrevne Forhold kan samles til denne 

Oversigt. 

Fr = = 
5 z „as en 

2 &| SAS = SR SNES 
FSS TTT SEA BRA 
= = Se SA 3 go me Seo 
278 ee ee IF ee 
= Sl Sl age cs 
a RR 2 ss |885 

ee = 57 Ne 

Mjösen ............ .. 99 364 121 452 195 74 
Randsfjord .......... 73 131 132 108 200 68 
Spirillen ......... oo) 35 lee 08 200 49 

Köroderenzer ee | 39 38 132 31 190 58 

a N Ira Nee 40 = a 

De löse Massers Optreden foran disse store Indsöer er i 

det Hele analog, med Terassernes Optr&den foran de mindre 

Indsöer i de vestlandske Fjorddale; kun er Forholdene her min- 
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dre og derfor lettere overskuelige end ved de store Indsöer, hvor 

de foranliggende Terasser eller Moer ofte har en Lengde af 

flere Kilometer. 

De Bergarter, der omeiver alle disse beskrevne Indsöer kan 

vere af forskjellig Art: Gneis, Granit, Syenit, Gabbro, Porfyr 

. og siluriske Kalkstene og Lerskifere. Af de sidste nevnte Söer. 

omgives Kröderen og Spirillen af Grundfjeldets Bergarter, me- 

dens Mjösen, Randsfjord og Tyrifjord paa större eller mindre 

Del af sin Udstrekning omgives af Lerskifer og Kalkstene. 

Skulde man opstille nogen Regel om Indsöernes Optr&den som 

“ afhengig af Bergarterne, saa maatte det vel vare den, at de 

störste af Norges Indsöer findes ner Felter af siluriske Ler- 

skifere og Kalkstene, et Forhold, der bliver forstaaeligt, naar man 

erindrer, att disse Bergarter ikke er saa haarde og faste som 

de, der omgiver de andre Indsöer. 

De store Indsöer, Mjösen, Randsfjord o. s. v. ligger. vel i 

Rx&kke og nogenlunde symmetrisk hver i sin Dal, men deres 

Sydender ligger ikke i en ret Linie, saaledes som ved Indsöerne 

i Smaalenene. Under disse sidstes Dannelse udgjorde nemlig 

Isen endnu et sammenhzangende Hele, den havde ikke delt sig 

i forskjellige Br&er efter Dalströgene. Men da Isen havde trukket 

sig tilbage til Sydenderne af Mjösen, Randsfjord o. s. v., var 

den tillige delt i store Breer, liggende hver i sin Dal, og efter- 

som da hver Br& naaede kortere eller lenger ned i Dalen, kom 

Indsöens Sydende enger eller kortere ned. 

Om vi försöge paa at samle til et Hele Resultaterne af 

Undersögelserne over Indsöernes Optr&den i Forhold til Ismas- 

sernes Udbredelse i Norge, saa fremgaar der af disse fölgende: 

Der kjendes‘ fortiden halvhundrede Indsöer eller Klippe- 

bassiner, deriblandt nogle af de störste i Norge, som er sp&r- 

rede af Morsner og Terasser.. I det sydostlige Norge finder 

vi disse liggende i 4 parallele Rakker efter Gr&ndse for Br&- 

erne, der angives ved Morznerne. 

At antage, at alle disse Indsöer existerede för Istiden, vilde 

lede®il den Slutning, at de Kra&fter, der driver Br&erne frem, 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 1. 6 



82 HELLAND, OM BELIGGENHEDEN AF MORANER OG TERASSER. 

tilfeldigvis paa halvhundrede Strder formaaede at skyde Is- 

masserne ned til den nedre Ende af Indsöerne; videre vilde det 

före til den Slutning, at hvor Söernes nedre Ender ligger i en 

ret Linie, der er det tilfeldist, at Isens Gra&ndse, det er Mo- 

renens Linie, falder sammen med den rette Linie gjennem 

‚Sydenderne. 

Insöernes Beliggenhed i Ra&kker, deres symetriske Optraden 

saavel i de vestlandske Fjorddale som i de store Dale paa Öst- 

landet, ligesom deres Beliggenhed bag Morzenerne og Terasserne 

finder sin Forklaring ved Theorien om deres glaciale Dannelse. 

At der i Norge gives en hel Del Indsöer og mindre Vande, ved 

hvis nedre Ende ingen Morsne er at iagttage, og som ikke op- 

treder i iöinefaldende Ra&kker, turde det vere overflödigt at 

omtale. Det er heller ikke en Fordring, som denne Theori 

stiller, at de overalt skal optrede symetrisk eller veere spsrrede 

af Morzsner. Ismassens Bevzgelse over et couperet Land vil 

frembringe Klippebassiner ogsaa paa andre Steder end netop ved 

Br&ernes Ende. I det foregaaende har vi omtalt de Indsöer, hvor 

- Forholdene er klare og forstaalige. 

De Tvivl, der de reist mod den glaciale Dannelse af Ind- 

söer, er af meget forskjellig Art, og det er ikke Hensigten paa 

dette Sted at gjennemgaa dem. Forelöbist var det kun Hen- 

sigten ved Siden af at foröge Kjendskabet til Indsöernes Form, 

tillige at pege paa den intime Forbindelse, som findes mellem 

Br&ernes, Morznernes, Udbredelse og Indsöernes Optraden. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:ol. 

Stockholm. 

Insecta Transvaaliensia. — Bidrag till Transvaalska 

Republikens i Södra Afrika Insektfauna. 

Af H. D. J. WALLENGREN. 

[Meddeladt den 13 Januari 1875]. 

Landtmätare N. PERSON, som några Ar vistats i Trans- 

vaalska Republiken, har derstädes samlat en mängd insekter af 

alla ordningar, hvilka han skänkt till Museet i Malmö. Sam- 

lingen kompletterar i flera hänseenden var kännedom om S. 

Afrikas insektfauna. Alla nedan uppräknade insekter äro, då 

icke annorlunda anmärkes, samlade i södra delen af Transvaalska 

Republiken omkring 27° s.b. Närvarande förteckning upptager 

endast Lepidoptera, Neuroptera och Hemiptera, men arterna af 

de öfriga ordningarne skola framdeles blifva serskilt specificerade. 

108 

DM 

I. LEPIDOPTERA. 

Fam. Danaidee. 

Danais chrysippus Lin. S. N. 1. 2. 767. WALLENnGR. Rhop. 
Caffr. 49. 22. Triu. Rhop. Afr. 88. Kırsy Cat. 6. Sat vul- 
garis mense Maji. 

Fam. Satyrid&. 

Pseudonympha narycia WALLENGR. Rhop. Caffr. 32. TRIM. 
Trans. Ent. Soc. 1870. 350. t. 6. f. 1. Kırsy Cat: 57. Mense 
Januarii in locis montosis. Ob affinitatem sequentis diagnosis 
est mutanda: 

»P. alis utrinque fusco-brunneis, antieis utrinque macula 
transversa fulva, angulum posteriorem cellule discoidalis saltem 
tegente, ocelloque magno caeruleo-albido-bipupillato; posticis 
supra coecis, infra ocellis 5—6, quorum antico majore; omni- 

bus infra linea transversa posteriore fuscescente notatis. Long. 
al. exp. eircit. 40 millim.» 
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Variat interdum ocellis tantum 4 in parte inferiore alarum 
posticarum, ocello tertio plane deficiente, ocellogue anali raris- 

sime bipupillato. Variat etiam linea transversa obsoleta fusce- 
scente aute seriem ocellorum in parte eadem alarum posticarum. 
Ale postice supra semper caecee. 

Pseudonympha neita n. sp. alis utringue fusco-brunneis, an- 
ticis utrinqgue macula transversa fulva extracellulari, ocelloque 
magno coeruleo-albido-bipupillato; posticis supra ocellis 2, ob- 

solete pupillatis, infra ocellis 4, quorum antico intervallo longo 
distante et anali bipupillato: omnibus infra absque linea trans- 
versa posteriore. &®. Long. al. exp. circit. 48 millim. 

Erebia narycia TRIM. Rhop. Afr. 198. 
Var. alis postieis supra maculis 2 fulvis loco ocellorum. 2. 
Hab. mense Februarii in campis, a Potschefstrom meridiem 

versus sitis, haud infrequens. 

Deser. Speciei pracedenti valde affinis, sed major et in 
multis diversa. Color alarum in parte superiore fere obscurior 
et macula fulva alarum anticarum minor, plane extracellularis, nec 
angulum posteriorem cellule discoidalis obtegens. Ala posticee 
supra ocellis 2 sat magnis nigris, fulvo-circumeinetis, inter ra- 
mulum styloideum et subulnarem sitis, ornate. Ocelli illi fere 
sunt caeci, tantum puncto obsoletissimo albo notati. Punctum 
minutissimum nigrum prope angulum analem interdum se prabet. 
Pars inferior alarum anticarum ut pars superior omnino colo- 
ratus, sed ala posticae ocellos 4 nigros, albo-pupillatos, fulvo 

fuscoque circumeinctos infra gerunt. Ocelli illi, inter se fere 
aequales, eodem modo ac in specie praecedente sunt locati, sed 
ocellus anticus a reliquis longo intervallo distat, quoniam areols 
inter ramulum subradialem et styloideum ocellis destitutzs sunt. 
Ocellus analis semper est bipupillatus. Linea transversa fusce- 
scens, quam P. narycia.pone ocellos alarum posticarum et pone 
maculam fulvam al. anticarum in parte inferiore gerit, in nostra 
specie omnino deest, et in ipso margine exteriore ad radicem 
eiliorum tantum adest linea ordinaria fusca. Lobus basalis al. 
posticarum infra fulvescens. 

Varietas typo simillima, sed maculas 2 fulvas loco ocello- 
rum im parte superiore alarum posticarum et ocellum alarum 
anticarum ıninorem gerit. 

f. C. D. WALLENGR. Pesudonympha hippia Cram. t. 222. 
199 Rransa ED Sv KSU. Rhop. Caffr. 32. Trim. Rhop. Afr. 

350. Kırsy Cat. 57. Mense Marti. 

Fam. Biblid&. 

Hypanis illithyia Drurx. Ins. 2. t. 17. f. 1.2. (ÖRA t. 
ZINN BERATER TOD. VWALTENGERAROPENG ar 29. 
Trım. Rhop. Afr. 214. Forma typica sat vulgaris. 
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Fam. Acr&id&e. 

6. Acra@a neobule DougL. Gen. Diurn. Lep. t. 19. f. 3. GUERIN- 
MENEVILLE Voy. en Abyss. 378. RE1icHE Voy. en Abyss. 466. 
t. 33. f. 34. Trim. Trans. E.S. 1870. 345. WALLENGR. Kongl. 
Vet.-Akad. Förhandl. 1872. 49. Mense Martii haud infrequens. 

7. Acr@a rahira Boısp. Fn. de Madag. p. 33. t. 5. f. 4. 5. 
WALLENnGR. Rhop. Caffr. 21. Trim. Rhop. Afr. 103. Mense 
Marti. 

8. Acr@a hypatia Drury. N.H, 3. t. 13. £. 1. 2. DBoısD. Voy. 
de Delee. 590. Gon. E. M. IX. 232. Trim. Rhop. Afr. 97. 
Specimen unicum. 

9. Acr@a Iycia Far. E. S. 464. 94. Gon. E. M. IX. 239. 
WALLENGR. Rhop Caffr. 22. Trım. Rhop: Afr. 102. Kırsy Cat. 
131. Acr. Sganzini Boısp. En. de Madag. t. 6. f. 6. 7. Voy. 
de Deleg. 590. -Specimen unicum ad var. A. Sganzini pertinens. 

Fam. Nymphalide. 

10. Atella eurytis DousL. Gen. Diurn. Lep. t. 22. f. 3. A. pha- 
lanta Gop. B. M. IX. 259.. WALLENGR. Rhop. Caffr. 23. TRIM. 
Rhop. Afr. 115. Trans. -E. S. 1870. 351. (non vero A. pha- 
lanta Drury). Forma africana a forma asiatica sat diversa et 

minime varietas hujus. 

11. Protogonimorpha anacardiü Lin. S. N. I. 2. 758. WALLENGR. 
Rhop. Caffr. 24. Cynthia anacradii Boısp. Voy. de Deleg. 591. 
Junonia anacardii Trım. Rhop. Afr. 141 (excelus. syn. FABR.) 

Vanessa aglatonice Gop., E. M. IX. 299. Salamis anacardi 
Kırsy Cat. 192. Specimen unicum. 

12. Salamis cloantha Cram. t. 338. f. A. B. WALLENGR. Rhop. 
Caffr. 24. Junonia cloantha Trim. Rhop. Afr. 137. Trans. E. 
S. 1870. 356. Mense Decembris ad Schoman's Farm prope 

’ Vaale (Gariep). 

13. Salamis archesia Cram. t. 219. f. D. E. WALLENGR. Rhop. 
Caffr. 25. Junonia archesia Trim. Rhop. Afr. 135. Mense 
Aprilis specimen unicum. 

14. Salamis amestris Drury. Ins. 3. t. 20. f. 3. WALLENGR. 
Rhop. Cafir. 26. Junonia amestris Trıv. Rhop. Afr. 132. Pap. 
zingha FABR. E. S. 3. 1. 117. Specimen unicum. 

15. Salamis pelasgis Gop. E. M. IX. 820. WAaLLENGR. Rhop. 
Caffr. 25. Junonia pelasgis Trim. Rhop. Afr. 135. Ad Vaal- 
koptown mense Januaril. 

16. Pyrameis cardui Lin. 8. N. 2. 774. WALLENGR. Rhop. Scand 
119. Rhop. Caftr. 24. Trim. Rhop. Afr. 119. Mense Maji. 
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17. Junonia orithyia TIN. S. N. 2. 770. WALLENGR. Rhop. Caffr. 
27. Trım. Rhop. Afr. 327. Rarius occurrit, ut videtur. 

18. Junonia clelia Cram. t. 21. f. E. FE. Boısp. Voy. de Deleg. 
592. Trım. Rhop. Afr. 128. Pap. oenone LIN. Mus. L. Ulr. 
274. ex parte. Mense Martii. 

19. Junonia cebrene Trım. Trans. E. S. 1870. 353. Vanessa 
oenone GoD. E. M. IX. 318. Boısp. Voy. de Deleg. 592. TRIM. 
Rhop. Afr. 125. WALLENGR. Rhop. Caffr. 27. Mense Maji sat 
vulgaris. Dom. TRIMEN differentiam hujus speciei a J. oenone 
Auvcr. I. ec. bene exposuit. Descriptionem ejus sequenti augere 
velimus: ale postice infra, ut etiam apex alarum anticarum, 
sepe grisescente can» signaturis obscurioribus ansalaulelatse 
absque punctis atris inter ocellos alarum anticarum. 

20. Hypolimnas misippus LIN. S. N. 2. 767. Mus. L. Ulr. 264. 
Pap. diocippus Cram. t. 28. f. B. C. Pap. bolina Drury. Il. 
Ex. Bunt. t. 14. f. 1 2. (nec Im.) CRAM. t. 65. f. EB. E. Nym- 

phalis bolina Gop. E. M. IX. 396 (nec Lin.) Trım. Rhop. Afr. 
153 (nec Lin.). Mense Februari ad Potschefstrom rarius. 

21. Charazxes Jjahlusa Trim. Rhop. Afr. 177. t. 3. 1. 5. KIRBY 
Cat. 273. Specimen unicum in colle »Grimbehs» mense Januarii 
captum. Species etiam ad »Tronkskan» in terra Marabou visa. 

Fam. Lycenid&. 

22. Zerythis aranda WALLENGR. Rhop. Caffr. 45. Z. mars TRIM. 

Trans. E. S. 1862. 285. Z. pierus Trım. Rhop. Afr. 274. var. 
a. Mense Öctobris. 

23. Zerythis molomo Trım. Trans. E. S. 1871. t. 6. f. 9. Spe- 
cimen unicum. 

24. Zerythis taikosama WALLENGR. Rhop. Caffr. 43. Z. pierus 
Trım. Rhop. Afr. 274. var. b. Mense Septembris. 

25. Arrugia basuta WALLENGR. Rhop. Caffr. 46. Ofvers. af Kongl. 
Vet.-Akad. Förhandl. 1872. 47. Z. protumnus Trim. Rhop. 
Afr. 278. var. a. .Z. basuta Trim. Trans. EB. S. 1871. 377. 

26. Lycena orus ORAM. WALLENGR. Rhop. Caffr. 42. Öfvers. af 

Kongl. Vet.-Akad. Förhandl. 1872. 47. Chrysophanus orus 

Trım. Rhop. Afr. 259. Trans. E. S. 1871. 369. 

Crudaria n. gen. 

Antenna extrorsum sensim crassiores, clavam nullam con- 

stituentes. Palpi elongati, porreeti, capite multo longiores, ar- 
tieulo ultimo secundo longitudine fere aequali, sed graciliore, 

” articulo secundo compresso. Oculi nudi. Als integre; margo 
' exterior alarum anticarum subrotundatus, apice subacuto; angulus 

analis alarum posticarum haud productus. Costa fere ut in 
Zerythi, sed costa alarum anticarum septima biramosa, vel tri- 
ramosa, et costa secunda alarum posticarum recta, nec arcuata. 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Crudaria leroma WALLENGR. Rhop. Caffr. 42. Amblypodia 
leroma Trım. Rhop. Afr. 223. Zerythis leroma Trım. Trans. 
R. S. 1871. 375. t. 6. f. 10. Speceimen unicum. 

Thecla lara Lin. WALLENGR. Rhop. Caflr. 35. Th. jolaus 
CARM. WALLENGR. 1. c. 34. Ohrysophanus lara Trim. Rhop. 
Afı. 260. Mense Martii. 

Jolaus Trimeni n. sp. alis bicaudatis, supra cyaneis, margine 
antico, exteriore apiceque anticarum late nigris, maculis posti- 
carum 2 analibus nigris; omnibus infra albis, postieis linea 
transversa undulata tenui nigra, linea submarginali tenuissima 
fulva maculisque 2 analıbus fulvis. 2. Long. al. exp. 42 millim. 

Specimen unicum ad Schoman’s Farm prope flumen Vaal 
mense Decembris captum. In cacumine montium oceurrit. 

Descr. Forma fere J. sidi Trim. Rhop. Afr. t. 4. f. 5. 
Antenna nigra, infra albo-annulate. Frons alba, per medium 
fulva.. Palpi albi, apice nigro. Pectus cum pedibus album. 
Thorax supra niger, hinc inde coeruleo-indutus. Abdaınen supra 
nigrum, infra albidum. Alse supra cyanescente coerulea; anticae 

ad apicem latissime nigre, qui color intra medium marginis 
antieis incipit et deinde usque ad angulum posteriorem ala 
transverse se extendit atque in angulo illo sat late desinit; 
limbus tamen hujus coloris interior non est rectus, sed arcua- 
tus et colore fundi quasi crenulatus; margo anterior al. anti- 
carum usque ad basin tenux fuscescens et in ipso margine erga 
basin fulvescens; ale postice ad basin et marginem anteriorem 
nigre, qui color maculam sat magnam rotundatam et conden- 
satam, supra areolam discoidalem fere extensam, in medio mar- 
ginis anterioris format; margo exterior al. posticarum sat tenue, 

sed margo interior latius niger; prope angulum analem maculs 
du&x nigre, interior harum oblonga sed exterior rotundata, 
adsunt; cost nonnulle etiam nigre. Als omnes sunt infra 
albe, subargentee, antic® absque signaturis, sed postic® longe 
pone medium linea tenui transversa, inter costas interrupta et 
erga angulum analem valde angulata nigra, et pone illam linea 
altera transversa, adhuc tenuiore, fulva, in macula rotundata 

fulva inter costas 6—7 desinente, ormat&; macula altera in 

angulo anali adest fulva, sed major et postice nigra atque in 
limbo suo exteriore caerulescens; in margine ipso exteriore al. 
posticarum linea tenuis nigra se praebet. Cauda al. posticarum 
interior utringue alba, per medium nigra, sed cauda exterior 
nigra apice albo. Cilia al. anticarum supra grisescentia, posti- 
carum utrinque et anticarum infra alba. 

Cupido betica LIN. WALLENGR. Rhop. Caflr. 36. Trim. Rhop. 
Afr. 236. Mense Maji vulgaris. 

Cupido telicanus HERBST. WALLENGR. Rhop. Caffr. 36. TRIM. 
Rhop. Afr. 238. Mensibus Martii—Maji. 
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32. 

33. 

36. 

a7. 

38. 

40. 

Cupido lingeus ÖRAM. WALLENGR. Rhop. Caffr. 37. TRIM. 
Rhop. Afr. 239. 

Cupido emolus Gop. E. M. IX. 156. 133. Trım. Rhop. Afr. 
234. (non vero eadem species ac L. sichela WALLENGR. Rhop. 
Caffr. 37 ut voluit Dom. TRIMEN). Specimen unicum. 

Cupido sybaris Hopr. WALLENGR. Rhop. Caffr. 37. TRIM. 
Rhop. Afr. 242. Sat vulgaris. 

Cupido hintza Trım. Rhop. Afr. 243. L. rosimon WALLENGR. 
Rhop. Caffr. 38 (non vero FABR. et Gop.). 

Cupido Iysimon Horrm. Hüsn. Ochs. God. L. knysna TRIM. 
Rhop. Afr. 255. SNELLEN. Tijdsch. v. Ent. Ser. 2. VII. 25. 
Mense Maji. 

Cupido gaika Trım. Trans. E. S. Ser. 3. I. 403. L. Iysimon 
WALLENGR. Rhop. Caffr. 39 (exclus. syn.) Trim. Rhop. Afr. 

257 (exclus. syn.). Specimen unicum. 

Cupido jesous Hopr. WALLENGR. Rhop. Caffr. 39. TRIM. Rhop. 
Afr. 250. SNELLEn. Tijdschr. v. Ent. Ser. 2. VIL 24. L. 
gamra LED. Verhandl. Zool. Bot. 1855. 189. t. 1. f. 3. Mense 
Maji. Specimina ad »Moberg’s Er» capta reliquis minora. 

Cupido asteris GoD. WALLENGR. Rhop. Caffr. 40. SNELLEN. 
Tijdschr. v. Ent. Ser. 2. VII. 18.t.1.f.4.5. D. cel@us TRIM. 
Rhop. Afr. 247 (ex parte, non vero CrAam.). Mense Martii. 

Cupido parsimon FABR. S. E. 526. 349. HE. S. III. 1. 303.. 
147. Go», E. M. IX. 683. Pap. celeus Cram. t. 379. £.K.K. 

L. celeus Trım. Rhop. Afr. 247 (ex parte). Mense Octobris. 

Haec species priori valde est affinis, sed re vera distineta. Oculi 
ut in illa specie hirti, sed caudis alarum posticarum plane caret. 
Color maris in parte alarum superiore violaceo-coeruleus, fere 

ut in ©. arione, nec argenteo-coeruleus; punctum anale nigrum 
alarum posticarum iride fulva plane caret. Alse omnes infra 
obsceure grisescentes, postice ad basin plus minus virescentes; 
macula discoidalis alarum anticarum late triangularis, nec oblonga 
l. cordiformis et series annulorum alborum exterior multo brevior, 
annulo posteriore inter costas 1—2 plerumque carens; alarum 
posticarum signatur® in parte inferiore, punctis nigris exceptis, 
obsoletiores, quam in specie proecedente, et series exterior an- 
nulorum alborum magis irregularis; signature albae marginis 
exterioris alarum omnino obsoletx, nec crasse; ocellus analis 

minutus niger, coeruleo-argenteus minime 1. vix fulvo-iridatus; 
interdum ocellus alter valde minutus in argulo ipso anali ob- 
servatur. Cilia infra grisescentia, nec albida, supra fuscescentia, 

nee albida radieibus fuscescentibus; cilia apieis alarum anticarum 

albida. Als femine supra fuscee. 

Cupido jobates Horr. Monatsber. d. K. Acad. 1855. 642. TRIM. 
Rhop. Afr. 245. Oculi nudi. Ad Potschefstrom mense Februarii. 
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42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Cupido trochilus Frıw. WALLENGR. Rhop. Caffr. 41. TRIM. 
Rhop. Afr. 256. Mensibus Marti—Maji. 

Cupido macalenga Trım. Trans. E. S. 1871, 364. t. 4. f. 5. 
6. 2. Oculi hirti. Specimen unicum. 

Cupido mahallakoena WALLENGR. Rhop. Caffr. 41. TRIM. 
hop An 297.0 Dranss BE. S. 1871. 366.1 08.728. Ad 
Potschefstrom. 

Obs. Cupido metophis WALLENGR. Wien Ent. Monatschr. 
1860. 37. 17. Ofvers. af K. Vet.-Akad. Förhandl. 1872. 
48. 21. est eadem species ac L. darber& TRIM. Trans. 
13, Sk. SEI OO ae 

Aphnaus masilikatzi WALLENGR. Rhop. OCaffr. 45 2 (non 
vero 5). Aph. cafer Trim. Trans. E. S. 1868. 88. Aph. na- 
talensis Hew. Ill. Diurn. Lep. 11. t. 25. f. 1. 2. (secund. Trım.). 
Trım. Rhop. Afr. 227 (ex parte). 

Aphneus chaka n. sp. alis antieis supra fuscis, ad marginem 
interiorem late c:eruleis, macula subquadrata in cellula discoi- 
dali faseiisque 2 extracellularibus transversis, postice abbre- 
viatis fulvis; postieis supra coerulescentibus, angulo anali fulve- 
scente, punctis 2 nigris argenteo-tinetis utrinque notato; alis 
omnibus infra albescente flavidis maculis baseos nigris, aureo- 
repletis, fasciis 2 transversis communibus, nigro-marginatis, 
aureo-repletis, exteriore abbreviata et in alis posticis in interiore 
desinente, lineisque 2 intramarginalibus transversis nigris, in- 
teriore per medium albescente- Tema et aureo hinc inde Tepleta; 

alis anticis in margine antico macula fasciolaque nigro-marginatis, 
aureo-repletis. L. al. exp. 32 millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen unicum. 
Deser. Pracedenti valde affinis, sed parte inferiore alarum 

presertim diversa. Als antice supra fusc®, secundum margi- 
nem interiorem late coerulex; in cellula discoidali macula sub- 

quadrata fulva et extra cellulam macula maxima ejusdem coloris, 

quam fascia transversa fusca in fascias duas postice abbreviatas 
nec ibi confluentes dividit. Ale postice supra coerulescentes, 
in margine anteriore et exteriore late fusc&; margo anterior 
fasciolas duas abbreviatas fuscas obsoletas in discum emittit, 

sed margo exterior fascia antice abbreviata, albido-coerulea est 
interseetus; angulus analis ut in priore. Als omnes infra ut 
in praecedente, sed fasciae discrepant. Ad basin alarum anticarum 
puncta adsunt 2 nigra fasciolaque transversa, e margine ante- 
riore oriens, nigra, aureo-subrepleta; per cellulam discoidalem 

fasciolee nigro-marginatee et aureo-replet®, e margine anteriore 
ale egredientes, observantur, quarum interior cellulam ipsam 
transgredit et in umbra nigra marginis. interioris desinit, sed 
fasciola exterior, ad finem cellule locata, cellulam ipsam non 

transit et multo itaque brevior est quam in specie praecedente; 
in margine anteriore .alarum anticarum macula nigra aureo- 
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repleta ut in pracedente attamen multo minor; fascia iterum 
transversa nigra, aureo-repleta, a margine anteriore alarum anti- 

carum usque ad marginem interiorem se extendit, sed antice 
undalata, nec ut in praecedente recta et ad costam 4:tam de- 
sinens; prope marginem exteriorem lines adsunt dus nigra 
omnino ut in specie spe memorata, sed linea interior multo 
crassior et antrorsum hinc inde aureo-repleta. Als postics® 
maculas nonnullas baseos nigras, aureo-repletas ut in pracedente 
gerunt et extra cellulam fascia transversa nigro-marginata, aureo- 
repleta, postice in margine interiore ala angulatim excurrens 
et pone angulum suum tenue interrupta se prabet, haec tamen 
fascia minime_ut in priore recta sed ad finem cellula discoi- 
-dalis bis abrupto-interrupta et pars ejus fracta nonnihil intror- 
sum locata; fascia ejusmodi altera, a margine al® anteriore 

usque ad costam 5:tam ducta et ibi cum fascia nuperrime de- 
scripta connexa, iterum se prabet, sed ad marginem ala ante- 

riorem abrupto-interrupta et pars ejus fracta nonnihil extrorsum 
locata; loco lines intramarginalis specisi praecedentis fascia 
difformis nigro-marginata, colore fundi repleta, postice aureo- 
notata et usque in marginem ala interiorem angulatim extensa; 
linea altera intramarginalis nigra omnino ut in praecedente. 
Angulus analis et caude omnino ut in praecedente. 

Fam. Pierid&. 

Pieris hellica LIN. WALLENGR. Rhop. Caffr. 7. Trim. Rhop. 
Afr. 39. 

Pinacopteryx® mesentina CRAM. WALLENGR. Rhop. Caffr. 9. 
Trım. Rhop. Afr. 35. Mense Aprilis. 

Pinacopteryx severina CRAM. WALLENGR. Rhop. Caffr. 8. 
Teım. Rhop. Afr. 32. Mense Aprilis. P. syrinz, WALLENGR. 
Wien. Ent. .Monatschr. IV. 34 est varietas hujus nec varietas 
P. gidice ut in Ofvers. af K. Vet.-Akad. Förhandl. 1872 p. 44. 
n. 3 lapso typographico dicitur. 

Pinacopteryz eriphia God. WALLENGR. Rhop. Caffr. 10. TRIM. 
Rhop. Afr. 40. 

Callosune evenina WALLENGR. Rhop. Caffr. 12. Trim. Rhop. 
Afr. 322. Trans. E. S. 1871. 380. t. VI. f. 11. 9. Callosune 
deidima WALLENGR. Wien. Ent. Monatschr. 1860. 31. Ofvers. 
af K. Vet.-Ak. Förhandl. 1872. 44. 9°. Sententia nostra in 

Ofvers. af K. Vet.-Akad. Förhandl. 1872 dieta. C. deida- 
minam esse marem (. evenin® jam est firmata. Dom. PERSSON 
sexus ambos die 27 Martii 1870 in copula cwepit. Limbus in- 
terior, qui maculam apicalem aurantiacam alarum anticarum a 
disco disjungit et ex atomis condensatis nigris est formatus, 
sepe est apud marem continuus et ad costam secundam cum 
nigredine marginis exterioris connexus; color baseos in parte 
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52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

7. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

superiore alarum anticarum griseus interdum atomis fuscis sparsis 
secundum marginem interiorem se extendit et faseia nigra ejus- 
dem marginis in parte inferiore alarum anticarum, quam als 
posticae obtegunt, ın macula nigra inter costas 1—2, sepissime 
sat distincta, desinit. Puncto discoidali nigro in alis omnibus 
omnino caret species. 

Callosune gavisa WALLENGR. Rhop. Caffr. 13. TRIM. Rhop. 
Afr. 324. Mense Apnilis. z 

Callosune omphale GoD. WALLENGR. Rhop. Oaffr. 11. Trım. 
Rhop. Afr. 50. Mense Aprilis. 

Callosune eris KLUG. WALLENHR. Rhop. Caffr. 15. TRIM. 
Rhop. Afr. 59. 

Teracolus subfasciatus Swaıns. TRIM. Rhop. Afr. 58 & 331. 
Mensibus Martis et Aprilis. 

Callidryas florella FABR. WALLENGR. Rhop. Caffr. 19. TRIM. 
Rhop. Afr. 68. Trans. E. S. 1871. 382. 

Callidryas rhadia Boisp. WALLENGR. Rhop. Caffr. 18. TRIM. 
Rhop. Afr. 69. Feminam pracedentis et marem hujus speciei 
nondum vidimus, etsi specimina non pauca examinavimus. Sen- 
tentire itaque Dom. Trımexnı C. rhadiam esse f@ninam vul- . 
garem C. florellee assentiemur. 

Colias electra Lin. WALLENGR. Rhop. Caffr. 19. Trım. Rhop. 
Afr. 71 et varietas paleno Oram. t. 340. f. A. B. mensibus 
Februarii—Maji vulgares. Species minime a C. edusa Lin. di- 

- versa. Larva ejus, a TRIMEN descripta, haud a larva C. edusa 
discrepat. 

Terias brigitta Cram. Boısp. Trım. Rhop. Afr. 80. Sat vulgaris. 

Fam. Papilionide. 

Papilio demoleus Lin. WALLENGR. Rhop. Caffr. 1. TRIM. 

Rhop. Afr. 17. 

Fam. Hesperid&. 

Ismene valmaran WALLENGR. Rhop. Caffr. 48. I florestan 
var. Trım. Rhop. Afr. 319. I. Pisistratus Trım. Trans. E. S. 
1871. 390. (vix Hesp. pisistratus FABR.). | 

Thymelicus lepenula WALLENGR. Rhop. Caffr. 50. Trim. Rhop. 
Afr. 298. Specimen unicum., 

Thymelicus malgacha Boıspd. Trim. Rhop. Afr. 294. (Hesp. 
limpopona WALLENGR. est varietas hujus). Mense Octobris. 
Ad genus Heteropterum 1. Cyclopiden non pertinet species, ut 
voluerunt D. D. Trımen et KIRBY, quoniam pedes postici cal- 
caribus 4 nec 2 sunt praediti. 
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Thymelicus tsita Trim. Trans. E. S. 1871. 386. t. 6. f. 3. 
Pedes postici hujus speciei etiam calcaribus 4 sunt praediti. 
Ad »Schoman's Farm» in locis lapidosis mense Decembris. 

Thymelicus meninz Trım. alis supra nigro-fuscis, maris uni- 
coloribus, femine maculis minutis 3 connatis fnlvis extra cellu- 
lam et prope marginem anteriorem alarum anticarum; infra 
fuscis maculis trigonis marginis exterioris seriatis flavis, apud 
marem minoribus, maculis 3 flavis alarum anticarum apud fe- 
minam ut in parte superiore vittisque 2 alarum posticarum albis, 
apud feminam usque in basin continuatis, sed apud marem in- 
trorsum abruptis. L. al. exp. 22—24 millim. 

Oyclopides meninz Trim. Trans. E.S. 1873. 121.t.1.f£. 12. 
Hab. in locis uliginosis ad Potschefstrom mensibus Decem- 

bris—Februarii sat vulgaris. Haud e gramine se volando tollit. 
Descr. Species Th. Lepelletieri et Th. syringi affinissima, 

sed ab utroque magnitudine minore maculisque marginalibus 
flavis in parte alarum inferiore mox dignositur. Corpus totum 
nigro-fuscum pilis flavis intermixtis in palpis, fronte, pectore et 
femoribus. Antenne infra albido-annulate. Als omnes supra 
nigro-fusc®, maris unicolores, sed femin® maculis tribus, costis 
disjunetis, minutissimis in parte inferiore nonnihil majoribus, 
flavis Prope marginem anteriorem alarum anticarum extra cellu- 
lam discoidalem ormat&. Ale postice apud feminam ut in 
mare unicolores. Ale omnes infra fusc®, maculis anticarum 5, 

posticarum 6, trigonis, ad marginem exteriorem uniseriatis flavis, 
apud marem minoribus, interdum punctiformibus, sed apud je- 

minam proesertim in alis posticis majoribus notat®. Maculx flavae 
alarum anticarum femin» extra cellulam interdum sed tantum 
in parte inferiore apud marem obsolete indicate. Exitus costa- 
rum ante maculas illas apud feminam semper, sed apud marem 
interdum in margine anteriore alarum anticarum flavus. Ale 
postice infra vittas 2 longitudinales albas gerunt, quarum al- 
tera per medium ala, altera vero inter cellulam discoidalem et 
marginem alarum interiorem currit; vitta ille apud feminam 
a basi usque in marginem ale exteriorem se extendunt et ibi 
in maculis marginalibus desinent, sed apud marem vitta exterior 
tantum a cellula discoidali usque ad marginem ale exteriorem 
se extendit et vitta interior neque basin neque marginem at- 
tingit. Margo interior alarum posticarum in utroque sexu plus 
minus albus. Vitta sa basi usque ad marginem exteriorem magis 
tenuis lineolaque abbreviata disci ante vittam albam ut etiam 
lineole dus inter vittas illas albas supra memoratas flave apud 
Jeminam ssepe observantur, sed apud marem ha signature omnes 
saepissime desiderantur; margo anterior alarum posticarum apud 
feminam etiam flavus. Cilia fusca apieibus partis inferioris 
flavidis.. Dom. 'TRIMEN tantum marem descripsit. 

Pamphila borbonica Boısp. Trim. Rhop. Afr. 303. Hesp. 
Jutuellus WALLENGR. Rhop. Caffı. 48. Im nemoribus mense 
Martii oceurrit. 
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Pterygospidea djelele WALLENGR. Rhop. Caffr. 54. Niso- 
niades djelele Trim. Rhop. Afr. 311. Ad »Schoman’s Farm» 

mense Marti. 

Spilothyrus elma Trım. Rhop. Afr. 291. 

Syrichthus vindex CRAM. t. 353. f. G. H. Trım. Rhop. Afr. 287. 

Syrichthus asteroidia Trım. Rhop. Afr. 289. In campis a 
Potschefstrom meridiem versus sitis, mense Februarii. 

Fam. Sphingid&e. 

Rhamphoschisma trochilus Hüsn. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 
17. Ware. List. VIII. 90. 

Cherocampa celerio LIN. WALLENGR. Heteroc. Oaffr. 18. 
War. List. VIII. 128. Ad Waterberg mense Aprilis. 

Obs. I. Gnathostypsis ostracina WALLENGR. Heteroc. Caffr. 
19 est eadem ac Sph. capensis LIN. Mus. Ludv. 
Ulr. 349. "WALe. List. VII. 139. 

Obs. II. Pergesa thorates Hüßn. War. List. VIII. 151 est 
: eadem ac Sph. crhoesus DALM. Analecta Ent. p. 48. 

Deilephila Marie n. sp. capite thoraceque olivaceo-viridibus 
linea laterali alba; marginibus interioribus, scapularum albis; 

abdomine macula baseos laterali nigra; alis anticis supra olivaceo- 
viridibus, plaga longitudinali, a basi marginis interioris usque 

"in apicem ducta, pallide flava, in medio latiuscula, antrorsum 

ad costas radiante et ad basin ale nigro-notata, margineque 
exteriore griseo,; posticis roseis macula maxima baseos, fascia 

postica nigris margineque exteriore griseo. L. al. exp. 58 millim. 
Hab. in Transvaalia. Specimen unicum. 
Deser. D.lineate affinis, sed minor et aliter signata, absque 

costis flavido-albis. Caput cum thorace supra reor viride 
fascia alba sat lata laterali marginibusque scapularum albi® ut 
in specie memorata. Abdomen grisescente olivaceum macula 
baseos sat magna rotundata nigra in utroque latere, .signaturis 
albis ceteroquin carens, sed in specimine nostro admodum lae- 

sum; margines segmentorum tantum posticorum ut videtur 
albidi. Antenne — — — Palporum apex albus. Ala antic® 
supra olivaceo-virides margine exteriore einereo plagaque longi- 
tudinali pallide flava; haee plaga ad basin marginis interioris 
sat late incipit et in apice ale tenue desinit; in medio est 

dilatata et valde arcuata ut color fundamentalis inter eam et 
colorem griseum marginis exterioris, fascise instar, valde est 
coaretatus atque dehine sat gracilis; plaga eadem e limbo suo 
antico radiolos breves flavos ad costas in colorem fundi emittit 
et ad basin alarum macula nigra, cum colore fundi antice 
cohxrente, notatur; truncus costarum communis inferior a basi 
ale fere usque ad medium cellule discoidalis pallide flavus. 
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Als postice rosex, margine exteriore cinereo, fascia transversa 
antejacente maculaque baseos magna nigris; fascia illa marginem 
interiorem et macula baseos marginem anteriorem non attingunt; 
angulus analis inter fasciam et maculam albus, Al omnes 
infra pallidiores, flavicantes, marginibus exterioribus discoque 
anticarum canescentibus. 

Sphinx convolvuli Lin. WALLENGR. Heteroe. Oaffr. 19. WALK. 

List. VIII. 212. Sph. abadonna FABR. Suppl. 56. 57. 

Acherontia atropos Lin. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 19. WALK. 
List. VIII. 233. 

Basiana postica Waık. List. VII. 237. Specimen unicum 
femineum. Als antice supra griseo-testacexe lineis transversis 
plagisque ferrugineis indeterminatis et in colore fundi evane- 
scentibus; margo exterior ferrugineus; macula nigra baseos in 
margine interiore; ale postic® supra fulvae macula baseos magna 
subrotundata nigra marginem neque anteriorem nec interiorem 
attingente, fasciaque postica transversa nigra sat longe intra 
marginem exteriorem locata, antrorsum maculiformi; margo in- 
terior a basi usque in angulum ani late grisescens. Ale an- 
tic infra disco fulvo margineque exteriore late sed indetermi- 
nate grisescente. Ala postic® infra pallide fulvo-flavidae lineis 
undulatis obsoletissimis obseurioribus. Linea longitudinalis ca- 
pitis et thoracis obscure ferruginea, in macula dorsali baseos 
abdominis ejusdem coloris desinens. Discriptio, a Dom. WALKER 
data, perbrevis atque manca est, non vero dubitavimus quin 
species nostra eadem sit. 

Obs. ‚Smerinthus mimose WALLENGR. Wien. Ent. Monatschr. 
1860. Heteroc. Cafir. 20. Sm. Grayii WALK. List. 
VIII. 249 affinis, haud vero eadem species. 

Fam. Castni&. 

Eusemia geryon FAB. WALLENGE. Heteroc. Caffr. 7. E. euphe- 
mia Wark. List. I. 50. var. d. Specimina e Transvaalia is 
sunt simillima, que e Caffraria orta, in collectione WAHLBEGI 
adsunt. Cum descriptione FAsrıcır omni modo congruunt et 
ab E. euphemia CRAM. constanter discrepant. 

Fam. Syntomid&. 

Syntomis cerbera LIN. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 11. WaLk. 
List. I. 121. Ad Potschefstrom mense Februarii vulgaris. 

Syntomis molanna un. sp. antennis maris pectinatis, femin® 
serratis, nigris, apice albo; corpore nigro-fusco, fronte, scapulis, 

scutello maculisque quadriseriatis abdominis flavis; alis nigro- 
fuscis, antieis maculis 2 disci maculisque 2 exterioribus, po- 

steriore in duas divisa, albo-hyalinis; posticis macula maxima 
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albo-hyalina discum marginemque interiorem occupante. L. al. 
exp. 23—25 millim. 

Hab. in. Transvaalia. 
Descr. A genere Syntomide tantum antennis maris di- 

stinete pectinatis et femin® sat longe serratis discrepat species. 
Cost, forma pedum et palporum ut etiam numerus calcarium 
cum genere omnino conveniunt. Corpus totum cum pedibus 
nigro-fuscum; frons cum scapulis et scutello flava; series dor- 

salis abdominis, series altera in utroque latere et series denique 
ventralis macularum apud marem flavarum, sed apud feminam 
fulvidarum; series illa lateralis apud feminam est sub alis usque 
in latera pectoris extensa et fere »eque lata, sed apud muarem 
postice attenuata et in lateribus pectoris macula, a reliquis dis- 
juncta, suppleta. Alse omnes utrinque nigro-fusc®; antice ma- 
culis 4 albo-vitreis ornat&; macule harum dus in disco sunt 

locate, quarum anterior elongata atque triangularis in cellula 
ipsa discoidali et posterior subreetangularis, ab illa trunco co- 
starum communi inferiore tantum disjuncta, inter truneum illum 
et costam primam tenent locum; maculae denique dus alter 
extra discum sunt locat®, quarum anterior, elongato-ovata, inter 
costas 6—7, et posterior, subrotundata, costaque quarta per- 
secta, inter costas 3—5 locum tenent; ha macule omnes sat 

magn&. Ale postice macula maxima albo-vitrea ornantur; hac 
maeula a margine interiore, quam totum occupat, usque in 
discum pone cellulam discoidalem et ad costam secundam se 
extendit, ut tantum margo anterior et exterior sint fusci; apex 
ipse late fuscus. — Caveas ne hanc speciem cum Üeryce thyreti- 
Jormi WALLENGR. Heteroc. Caffr. 14, cui colore non absimilem, 
confundas. 

Fam. Athroceroid&. 

Arthileta cloeckneria CRAM. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 15. 
Crameria cloeckneria WALK. List. XXX. 259. Specimen uni- 
cum mense Septembris captum. 

Fam. Hepiolid&e. 

Gorgopis libania Cram. t, 356. f. F. Wauk. List. VII. 1565. 
Mense Marti. 

Obs. Hepiolus cervinus WALLENGR. Heteroc. Caffr. 21 vero- 
similiter est eadem species ac @. caffra War. List. 
VII. 1565. aut ei saltem valde affinis, sed deseriptio 
WALKERI perbrevis atque indeterminata. 

Dalaca ibee WALLENGR. Heteroc. Caffr. 20. Specimen unicum 
melius conservatum quam specimen 1. €. deseriptum, quare de- 
scriptionem completam heic dare voluimus. Ala antice supra 
pallide griseo-fuscescentes, roseo tinct®, vitta alba a basi, se- 
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cundum marginem anteriorem, extrorsum sensim evanescente et 
ante apicem ala desinente ornate; margo ipse anterior tenue 
rufescens et vitta memorata postice tenue rufescente limbata; 
fascia denique nivea ab apice ale versusa costam secundam 
oblique se dirieit et ibi, genu formato, versus basin ale ‚se 
vertit et eam attingit; mox pone genu fascia est gracilior et 
arcuata, sed deinde iterum nonnihil dilatata; macule iterum 

albide seriate obsoletissime ad marginem exteriorem et prae- 
sertim versus angulnm posteriorem se praebent. Cilia albida. 
Ale postice supra pallide fusco-albicantes. Ale omnes infra 
fuscescentes, ad marginem anteriorem flavicantes; fascia genicu- 

lata alarum anticarum obsolete translucet. Pedes albidi, antror- 

sum infuscati. Corpus albidum. 

"Fam. Cosside. 

Zeuzera sponda n. sp. thorace capiteque grisescentibus; alis 
utrinque albis, anticis supra lineolis nigris subretieulatis plaga 
relieta media longitudinali alba. 9. L. al. exp. 48 millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen unicum. 
Deser. Forma et statura Z. petacis WALLENGR. Heteroc. 

Caffr. 21. Corpus totum album, sed thorax cum froute grise- 
scens. Pedes albi in latere anteriore grisei; tarsi nigri, albo- 
annulati. Ala omnes utrinque alba; antice supra lineolis nigris 
transversis dense subretieulatis, ad marginem anteriorem den- 
sioribus et magis confluentibus, sed versus marginem exteriorem 
et interiorem invicem latius distantibus ornate; a basi plaga 
longitudinalis, extrorsum latior, alba, minime nigro-retieulata, 
marginem vero exteriorem haud attingens, per discum se dirrigit; 
hec plaga basin marginis anterioris occupat. Als postica 
utringue unicolores, sed ale antice infra lineolis ut in parte 
superiore etsi obsoletioribus retieulat® et plaga ejusmodi or- 
nat. Cilia omnia alba. Antenne alba, dentibus nigricantibus. 

Cossus sp. Specimen unicum hujus generis in collectione 
PERSSONI adest, sed valde mutilatum. C. ligniperda specimen 
est majus et obscurioribus. 

Fam. Cocliopod&. 

Teda «titis WALLENGR. Heteroc. Caffr. 23. Specimen unicum 
femineum, quod a masculo 1. ce. descripto magnitudine minore, 

maculis alarum anticarum baseos flavidis nec albidis, maculis 

reliquis albidis, minime argenteo micantibus, alis postieis totis 
fulvis maculaque fulva thoracis mox pone oculos differt. Pecten 

antennarum erga apicem sensim attenuatum. Forte propria 
species, nee femina hujus. 
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Fam. Saturnid&. 

86. Trop®a mimose BoIspd. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 24. WALK. 

87. 

38. 

89. 

N. 

91. 

92. 

93. 

List. VI. 1260. \ 

Anther@a tyrrhea FABR. Cram. t. 46. f. A. Wark. List. V. 
1244. 

Antherea Wahlbergi Boısp. Voy. de Deleg. II. 600. Corpus 
fulvum. Als utrinque fulve; antice supra et omnes infra 
dense fusco-atomat&. Ale supra fasciis duabus transversis vio- 

laceis communibus ornat&; fascia harum interior valde sinuato- 

dentata, introrsum fusco limbata, sed exterior regularis, gracilior, 
introrsum et extrorsum nigrofusco-limbata, ante apicem alarum 
anticarum ineipiens et in margine alarum posticarum interiore 
prope anum desinens; ala antic® fasciam alteram marginalem 

violaceam, dentatam, in margine interiore late incipientem, de- 

inde sensim attenuatam et marginem anteriorem haud attin- 
gentem gerunt; ad basin alarum anticarum macula magna ro- 
tundata violacea. Als postice supra maculam oblongam fasci- 
formem intra marginem exteriorem versus angulum analem 
gerunt. Ale omnes in parte inferiore fascia transversa interiore 
plane carent, sed fasciam illam exteriorem, tantum extrorsum 
fusco-limbatum gerunt; fascia marginalis violacea alarum om- 
nium adest, sed quam in parte superiore obsoletior et fere 
maculiformis; ale postice a basi usque ad fasciam communem 
sunt violaceo-indute. Ala omnes utrinque in disco ocello, in 
medio vitreo, sunt ornata; ocellus alarum anticarum minor, 
iride flavo, ceirculo tenui nigro et violaceo eircumeinctus, sed 
oculus alarum posticarum major iride latiore flavo, nigro et 
violaceo circumeinctus; oculus alarum omnium infra minor et 

iride flavo eircumeinctus. Cilia violacea. L. al. exp. 118 millim. 
Minime varietas A. diones ut voluit Dom. WALKER. 

V. 1245). 

Antherea belina WESTW. WaLk. List. V. 1241. Specimen 
unicum. 

(List. 

Saturnia apollonia CARM. : WALLENGR. Heteroc. Caffr. 24. 

Wark. List. VI. 1272. Specimen unicum. 

Fam. Bombycide. 

Megasoma cristatum Cram. t. 398. f. 1. Ware. List. VI. 
1448. Conca@des carinata WALLENGR. Heteroc. Caffr. 32. 

Gonometa postica WALK. List. IV. 971. SA. Borocera Stälü 
WALLENGR. Heteroc. Caffr. 32. 9. Specimina plura. 

Eriogaster prompta Wauk. List. VI. 1437. Speeimen unicum 
masculum. In genere Lasiocampa, sed minime recte Dom. 
WALKER speciem inseruit. Forma partium corporis et cost 
alarım omnino cum Eriogastribus conveniunt. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Ärg. 32. N:ol. 7 
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Eriogaster levenna n. sp. abdomine supra ferrugineo; alis 
supra canescentibus, plus minus dense ferrugineo-atomatis, an- 
tieis striga transversa postica obliqua subundulata ferrugineo- 
fusca, pone apicefn ale desinente, maculaque discoidali alba, 
femin@ plus minus absoleta et transversa, maris vero distincta, 
elongata et ad finem cellule geniculata; omnibus infra grise- 
scentibus. L. al. exp. 35—40 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Descr. Statura, forma partium corporis et directio costa- 

rum omnino praecedentis, sed nonnihil major. =E cohorte 2. 
punctifascie et incompte WALK. List. VI. 1472 ut videtur. 
Antenne testacee. Thorax supra albido-canus, apud feminam 
interdum pallide fuse&scente griseus. Abdomen supra ferrugi- 
neum, infra albicante griseum, alis postieis longius, apud fe- 
minam apice haud lanuginosum. Pectus griseum. Als supra 
canescentes, femine fere grisescentes, in utroque sexu plus 
minus dense ferrugineo-atomate; atomi illi apud marem pr- 
sertim in disco et secundum marginem anteriorem alarum anti- 
carum condensati, apud feminam pleruimgue rariores; extra cellu- 
lam discoidalem alarum anticarum striga transversa, undulata, 
ferrugineo-fusca, extra medium marginis interioris incipiens et. 
deinde erga apicem als oblique se tendens, apicem vero non 
attingit, sed pone eum prope marginem exteriorem desinit; i 
disco alarum anticarum macula albida, apud feminam ad finem 
cellule transverse locata, sepe obscure adumbrata et colore 
fundi haud pallidior, sed apud marem fere nivea, in cellula di- 
scoidali locata, elongata, et ad finem ejusdem cellule genicu- 
lata atque antrorsum directa. Ala postice unicolores, interdum 
apud /eminam extrorsum sat late et dense fusco-atomat&, sepe 

vero in utroque sexu haud atomate. Als omnes infra pallide 
grisescentes, unicolores. Cilia omnia alis concolora. 

Fam. Phialid&. 

Phiala atomaria Wax. (Dasychira) List. IV. 866. Hetero- 
morpha costipuncta H.-S. Exot. Lep. fig. 375. Phiala zan- 
thosoma WALLENGR. Heteroc. Caffr. 34. SNELLEN. Tijdschr. v. 
Ent. Ser. 2° VII. 45. t. IV. 4—6. VIII. 124. Mense Octo- 
bris. Familia a Notodontibus certe diversa. 

Phiala flavipennis n. sp. alis anticis supra albo-flavieantibus, 
atomis nigris rarioribus adspersis, posticis fulvescente flavis, 
fascia submarginali ex atomis nigris condensata, in angulo an- 
teriore ala latiori; omnibus infra fulvescente flavis, apice anti- 
carum nigro-atomato; ciliis flavis. X. L. al. exp. 45 millim. 

Hab. in Transyaalia. Specimen unicum. 
Descr. Caput et collare flavida. Thorax supra flavicante 

albus. Abdomen fulvum, maculis minutis nigris in utroque 
latere uniseriatis. Pectus fulvescente flavum. Antennarum scapus 
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tlavido-albus; pecten fusco-ferrugineum. Ala antice supra pallide 
flavo-albicantes, atomis nigris rarioribus adspers®; atomi illi 
extra cellulam discoidalem ‚in costis proesertim condensati et 
fere biseriati. Alse postice supra fulvescente flav®, erga mar- 
ginem exteriorem sat dense nigro-atomat&, ut atomi illi fere 
fasciam intramarginalem, erga angulum als anteriorem valde 
dilatatam sed versus angulum analem graciliorem atque mulloties 
interruptam forment. Als omnes infra fulvescente flava, uni- 

colores, sed ale antice in apice atomis nigris adsperss, at 
atomii illi inter costas maculas nigras forment. Cilia omnia 
utringue fulvescente flavida. Forma corporis et alarum omnino 
prioris. 

Fam. Orgyide. 

Lacipa picta Boıspd. WALK. List. IV. 790. .Microgymna pieta 
WALLENGR. Heteroc. Caffr. 38. Specimen unicum. 

Orgyia quadripunctata n. sp. alis fulvescente flavis, antieis 
-supra punctis 2 nigris ad finem cellulae; posticis utrinque fascia 
marginali lata nigra; anticis infra aut macula maxima apicali 
nigra aut totis nigris marginibus flavis. &. L. al. exp. 22 
—26 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. ©. Dregei affinis et forte tantum varietas hujus. 

Corpus totum flavescente-fulvum. Pecten antennarum nigro- 
fuscum. Ale omnes supra fulvescente flava, posticze pallidio- 
res; antice punctis 2 nigris ad finem cellule discoidalis trans- 
verse positis, ceteroquin unicolores; postice fascia lata (erga 

angulum anteriorem latiori) marginali nigra. Ala omnes infra 
flavescente fulve, antice macula obliqua maxima nigra margi- 
nem vero anteriorem et exteriorem non occupante, sed ramulum 
pallidiorem infra marginem ala anteriorem fere usque ad basin 
mettente, notata; postice ut in parte superiore fascia marginali 

nigra, etsi longe ante angulam analem desinente, ornantur. Als 
antice interdum infra nigra sunt, tantum marginibus omnibus 
flavescente fulvis. Cilia omnia utringne fundo alarum concolora. 

Fam. Nolid&, 

Nola meridionalis n. sp. alis antieis supra fuscescente griseis, 
striga transversa extrabasali crassa nigra lineisque 2 transversis 
undulatis posticis tenuissimis fuscis; posticis albis linea intra- 
eiliari utrinque maculaque discoidali infra fuscis. L. al. exp. 
15—18 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Descr. Statura fere N. cucullattelle at minor. Corpus 

griseum, abdomine albido. Als anticse supra fuscescente grisesx 
striga transversa ut in N. cuecullatella, extrabasali nigra, crassa, 
non vero regionem obscuriorem limitante, ornatx; extra cellu- 



100 WALLENGREN, INSECTA TRANSVAALIENSIA. 

100. 

101. 

lam diseoidalem linea altera tenuissima transversa adest fusca, 
fere ut in specie memorata locata, sed magis recta etsi undu- 
lata; extra hanc lineam denique altera ejusdem coloris et que 
ker, etsi haud undulata, ab angulo ale posteriore usque in 

marginem anteriorem directa et anche apicem ale desinens; in 
margine ipso exteriore linea distincta nigra; ad finem cellulze 
discoidalis puncetum obsoletissimum nigrum observatur et ab 
eo macula obscurior etsi obsoletissima in marginem anteriorem 
surgit. Al postice utrinque alb, subdiaphanz, in apice ob- 
sole eriseo- -atomat&, linea fnsca in margine ipso exteriore 
ornat&, et infra in disco macula fusca transversa 1. tantum 

puncto fusco notate. Ala antic® infra albida, griseo-atomat, 
in margine ipso exteriore praesertim versus apicem linea fusca 
signate. Cilia omnia fundo alarum concolora. 

I 

Nola cafra n. sp. alis antieis supra albis, a basi usque ad 
lineam posticam transversam reetam nigram et iterum ad mar- 
ginem exteriorem ferrugineo-infuscatis; squamulis disci hine inde 
elevatis; postieis utrinque albis infra ad apicem et ad marginem 
anteriorem cinereo-atomatis punctoque discoidali signatis. L. 
al. exp. eircit. 15 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Descer. Statura prioris, sed nonnihil minor et ale anticx® 

magis acute. Caput cum thorace niveum. Abdomen album. 
Pedes anteriores infuscati tarsis albo-annulatis; pedes postici 
albi macula tibiarum apicali antiee fusca. Als antice supra 
albe, sed dodrans earum a basi ultra cellulam discoidalem ferru- 
eineo-infuscatus, fundum hine inde, praesertim secundum mar- 
ginem interiorem, album relinquens; hac regio infuscata per 

lineam rectam nigram postice terminatur, ut reliqua pars (pars 
quarta alarum) instar fascie aeque late et marginem exterio- 
ram occupantis se praebeat; in hoc colore margo exterior 
iterum est infuscatus et in margine ipso linea nigricans se 
ostendit. In disco alarum anticarum squamulse hinc inde 
elevat®e fuscse observantur. Als postice utrinque alba» sub- 
diaphan&®, linea fusca prasertim versus apicem in margine 

ipso exteriore ornat& et infra in disco macula fusca signate, 
atque ad marginem anteriorem sat late cinereo-atomate. Als 
antice infra fuscescentes, versus marginem exteriorem dilu- 
tiores. Cilia alarum anticarum supra alba griseo-atomata, infra 

fundo concolora; cilia alarum posticarum utrinque alba. 

Fam. Lithosid&. 

Manulea planissima n. sp. capite, collari scutelloque flavis; 
thorace plumbeo; alis antieis supra pallide plumbeis margine 
anteriöre toto, sed versus apicem latius flavo; posticis utrinque 
flavis, dimida parte anteriore infra plumbeis. &. L. al. ex. 

36 millim. 
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Hab. in Transvaalia. 
Deser. Statura et forma alarum fere M. gracilipennis 

WALLENGR. Heteroc. Caffr. 44, sed nonnihil major. Caput 
cum palpis et collari toto flavum. Thorax plumbeus, sed 
scutellum flavum. Abdomen utrinque flavum maculis in utro- 
que latere uniseriatis plumbeis. Pedes flavi, sed anteriores 
cum femoribus posticorum antice plumbei; tarsi omnes plane 
plumbei. Ala antice supra-pallide plumber, fere ut in M. 
complana; margo earum anterior sat late, versus apicem adhue 
latius flavus; infra obscure plumbex, margine anteriore a medio 
usque in apicem flavo. Als postiee utrinque flava; dimidia 
earum pars anterior infra oblique plumbea, qui color ad mar- 

ginem als exteriorem latissimus et in parte superiore obso- 
letissime translucet; itaque colorem flavum etsi vix manifeste 

ibi adumbrat; margo ale anterior infra tenuissime flavus. 
Cilia alarum omnium utrinque flava. 

Fam. Arctiid&. 

Munychia erythronota Boısp. Voy. de Deleg. 598. 135. M. 
callipyga WALLENGR. Heteroc. Caffr. 48. Aloa delineata WALK. 
List. III. 700. Puneta nigra in parte superiore alarum anti- 
carum tam numero tam positione valde variant. 

Megalonyz debilis Fern. Nov. Exp. Lepid. t. 100. f. 22. 
Mense Öctobris. 

Lkhanidophora phedonia Oram. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 
48. Secusio phedonia WALK. List. VII. 1685. Znydra phe- 
donia WALK. List. XXXI. 260. Specimen unicum femineum. 

Teniopyga eumela CRAM. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 50. 
WALK. List. XXXI. 296. _Speeimen-unicum. 

Spilosoma scortillum n. sp. capite fusco, fronte verticeque 
flavis; thorace albo, abdomine infra et supra ad basin albo, de 

cetero nigro-fusco maculis lateralibus magnis flavis uniserlatis; 
alis utrinque .albis, anticis supra in margine anteriore a medio 
fere usque ad apicem fusco-brunneis. X. L. al. exp. 41 millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen unicum. 
Deser. Statura Senur@ albe WALLENGR. Heteroc. Caflr. 

49, at minor et ad genus Spilosoma certissime pertinet. 
Antennarum scapus albus; pecten fuscum. Palpi fusci, pilis 
inferioribus flavis. Facies fusco-brunnea sed frons cum vertice 
flava. Thorax supra albus, unicolor. Femora flava; tibie cum 
tarsis antrorsum fusco-brunne®, postice flavo-albide. Abdomen 
nigrum, supra ad basin album; venter albus; in utroque latere 

series macularum sat magnarum fulvo-flavarum se prebet. Als 
omnes utrinque albx; antiee sat graciles, in margine anteriore 
a .medio fere usque ad apicem fusco-brunnewx; hic vero color 
strigseformis, versus apicem latior, sed nonnihil ante apicem 
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desinit et in parte inferiore alarum etiam adest. Ala de cetero 
signaturis plane carent. Cilia omnia alba. 

Spilosoma screabile n. sp. capite cum thorace grisescente 
cano; fronte margineque collaris sanguineis; lineis 4 thoracis 
flavo-fulvis; abdomine supra fulvo, infra cano, punetis nigris 

in utroque latere biseriatis; alis utrinque flavo-fulvis, antieis 
vittis 2 longitudinalibus maculisgue marginalibus inter costas 
elongatis canis. ©. L. al. exp. 56 millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen unicum. 

Deser. Forma fere praecedentis, sed major. Caput cum 
thorace grisescente canum. Antenne nigre. Palpi nigri, infra 
fulvo-pilosi. _Frons cum vertice sanguinea. Margo posterior 
collaris sanguineus. Margo exterior scapularum cum lineis 2 
dorsalibus thoraeis flavo-fulvus. Abdomen fulvum; venter griseo--. 
canus; in utroque latere series 2 punctorum nigrorum; puncta 
seriei superioris minora. Femora flava apice nigro; femora 
antica infra nigra, reliquee vero griseo-cana; tibie omnes griseo- 
eanze; tarsi fusci. Ale utrinque flavo-fulve, posticae unicolores; 
antice vittis 2 longitudinalibus ‘canis in medio latioribus, e 
basi ortis ornat®; vitta harum anterior, ale basin haud attin- 
gens, per cellulam diseoidalem, quam totam fere replet, usque 
in marginem exteriorem dueitur, et vitta posterior, basin ala 
attingens, inter costam secundam et primam usque in margi- 
nem eundem se extendit; pone costam primam umbra subeana 
etsi obsoleta se praebet; ad marginem exteriorem macula valde 
elongate can® in costas tenent locum. Ale antice infra 

ut in parte superiore colorat® et signate, sed vittae et ma- 
eulee obsoletiores vitta tamen posterior in medio nigrescens, 

et ad finem cellule vestigium puncti nigri observatur. Cilia 
omnia flava. 

Eutenia n. gen. Antenna maris bipectinate, pectine brevi, ex- 

108. 

trorsum breviore. Palpi brevissimi, penduli. Lingua haud 
ulla. Ale antiee subgraciles, subacutse; margo exterior obli- 
que rotundatus. Costa alarum fere ut in genere praecedente, 
sed costa transversa alarum anticarum valde geniculata, genu 
erga basin ale vertens, et costa eadem alarum posticarum 
etiam geniculata, sed pars ejus posterior parte anteriore multo 
longior, ut angulus cellule discoidalis posterior quam angulus 
anterior erga marginem als exteriorem propius procedat. Ra- 
mulus subradialis alarum anticarum cum ramulo carpali bi- 
ramoso et ramulo metacarpali extra cellulam in trunco com- 
muni conjunctus, sed fere in medio inter angulum cellul® 
anteriorem et exitum ramuli metacarpalis e trunco eorum com- 
muni exit. Calcaria pedum posticorum tantum 2. 

Genus a Spilosomata, eui affıne, alis antieis gracilioribus 
calcaribusque pedum posticorum tantum 2 mox dignoseitur. 

Eutenia scapulosa n. sp. capite cum thorace albo; maculis 
2 collaris lineisque 4 thoracis rufo-ferrugineis; abdomine supra 
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flavo quinquefariam nigro-maculato; alis albis, antieis supra 
vittis 3 longitudinaliter positis, ad basin connexis, intermedia 
extrorsum ramosa, fasciolaque obliqua apieis rufo-ferrugineis; 
postieis puncto discoidali fusco, interdum defieiente. A. L.al. 
exp. 34 millim. 

Hab. in Transvaalia. 

Descr. Caput cum thorace album. Scapus antennarum 
albus; pecten fuscus. Macula verticis obsoleta et macule dux 
collaris, dorsales atque connatse rufo-fusce. Scapul®e per me- 
dium longitudinaliter rufo-fusc&, sed margines earum albi. In 
dorso thoracis linex dux longitudinales et approximatse rufo- 
fusce se praebent. Abdomen supra flavum seriebus 5 macu- 
larum nigrarum una dorsali et reliquis lateralibus signatum; 
venter albidus. Pedes albidi geniculis rufo-brunneis; femora 
antica cum tibiis tarsisque antice rufo-brunneo fasciata. Ala 
omnes utringue alba, postice unicolores, tantum ad finem 

cellule discoidalis puncto fusco, in parte superiore interdum 
deficiente, notata, sed anticae vittas 3 rufo-ferrugineas, longi- 
tudinaliter positas ad basir connexas gerunt. Vitta harum 
posterior costam primam a basi ale usque ad angulum poste- 
riorem sequens, in medio est latior et ramulum nullum ostendit; 

pone illam et prope basin marginis posterioris lineola brevis 
ejusdem coloris interdum observatur; vitta intermedia, truncum 
costarum inferiorem a basi ale usque ad marginem exteriorem 
sequens, ad costas, quas truncus ille emittit, est ramosa; ramuli 
ejus itaque 3—4, sed varii eorum interdum vario modo con- 
fluentes et maculas coloris fundi ineludentes, omnes vero interdum 

marginem exteriorem non attingentes; vitta denique anterior, 
cum vitta intermedia ad basin als sat longe connexa, truncum 
costarum superiorem sequens, marginem ala anteriorem fere 
usque ad medium liberum relinquens, sed deinde eum plane 
occupans, ante apicem ala desinit et ad finem cellulse discoi- 
dalis ramulum brevissimum ]. saltem nodum ostendit; a costa 
sexta fascicola rufo-ferruginea cum vitta intermedia interdum 
connexa, usque in apicem ala oblique se ostendit; in medio 

marginis exterioris macule ejusdem coloris sed minutissime 
et interdum plane defiecientes denique observantur. Als antiex 
in parte inferiore ut in parte superiore colorat& atque signat, 
sed signature obsoletiores "et interdum plus minus deficientes, 
ut saltem discus ale sit fere totus albus.. Cilia omnia 
utrinque alba. 

Fam. Notodontid&. 

Antheua simplex Wauk. List. III. 627. Specimen unieum - 
masculum. Genus in hanc familiam nec in priorem, ut voluit 
Dom. WALKER, inserendum. Costa independens alarum anti- 

carum in medio inter angulum anteriorem et posteriorem 
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cellule discoidalis e costula transversa oritur et costa sub- 
costalis alarum posticarum usque ad basin libera. 

Fam. Bombycoid&. 

Simyra capillata n. sp. capite maculaque thoracis ferrugineis; 
alis anticis flavicante albis, versus marginem exteriorem obscu- 
rioribus striga longitudinali per discum alteraque marginis in- 
terioris pallide ferrugineis; postieis utrinqgue et antieis infra. 
albis. A. L. al. exp. 34 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Descr. Statura et forma corporis alarumque omnino S. 

albivenos®e, sed areola accessoria plane caret species nostra. 

Caput totum ferrugineo-pilosum. Antenna alba, infra ferru- 
ginee. Thorax albus macula dorsali ferruginea inter scapulas- 
ornatus. Abdomen albidum. Als antice supra flavicante albae 
1. pallidissime cervin&®, erga marginem exteriorem obscuriores; 
striga longitudinalis pallide (in specimine nostro pallidissime) 
ferruginea a basi ale per medium totius disci usque in mar- 
ginem exteriorem ducitur; margo interior etiam est pallidissime 
ferrugineus. Als postice utrinque et antice infra alba; pars 
inferior alarum omnium obsolete flavicans et atomis obscurio- 
ribus obsoletissimis adspersa; margo anterior alarum omnium 
in eadem parte pallidissime ferrugineus. 

Fam. Noctuid&. 

Agrotis spiculifera Gn. Sp. Gen. V. 266. WALLENGR. He- 
teroc. Caffr. 53. War. List. X. 339. "Specimen unicum 

femineum. 

Agrotis segetum ScHIrr. W. V. 81. 12. Treır. Schm. V. 
1. 155. Gn. Sp. Gen. V. 274. Waue. List. X. 312. Spe- 
cimina plura mense Septembris capta nullo modo ab europzis. 
aberrantia. 

Agrotis dividens WALK. List. IX. 342. Specimen sat lesum 
verosimiliter ad hanc speciem pertineat. 

Perigea natalensis WALLENGR. Heteroc. Caffr. 55. Specimen 
unicum die 6 Martii in domo,captum. 

Perigea latipennis WALLENGR. Hama latipennis WALLENGR. 
Heteroc. Caffr. 56. Genus oculis nudis, tibiis spinulis caren- 
tibus, thorace squamoso, abdomine cristato formaque alarum 

a reliquis distinctum. 

Mamestra capensis Gn. Sp. Gen. I. 213. Waux. List. IX. 
251. Specimina plura mense Augusti capta. Est hujus ge- 

- neris nec Apame® 1. Hadene, oculi enim sunt hirsuti. Species 
ut Hadena oculea varians. Statura fere N. moderate Ev. 
H.-S. f. 370. Spatium basale et spatium subterminale alarum 
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anticarum sspe ut in H. oculea griseo-ochracea, et spatium 
intermedium- cum spatio terminali per maculam sat latam 
infuscatam atque in spatio subterminali ad anfractum W-formem 
linee subterminalis sitam s&pe conjuncetum. Altera species 
hujus generis in collectione PERSSONI etiam adest, sed speci- 
men valde lesum et descriptu ineptum. 

Leucania apparata n. sp. alis anticis supra griseis lineis 2 
ordinariis intermediis nigris undulatis, macula angulata ad 
finem cellule flavida, lineolam tenuissimam ejusdem coloris 
erga marginem exteriorem emittente, punctisque marginalibus 

 minutissimis nigris;. postieis albis costis margineque fuscescenti- 
bus, infra cum anticis albis punctis minutissimis nigris mar- 
sinalibus. ©. L. al. exp. 35 millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen unicum vidimus. 

Descr. Certe hujus generis. Statura et forma alarum Z. 
Herichü H. S. f. 341. Antenn& ferrugine&, supra prasertim 
basin versus alba. Palpi grisei. Caput griseum. Thorax 
supra griseus. Ale antice supra grisee 1 potius griseo- 
ochracex atomis fnscis densissime obtect&; linea extrabasalis 

et linea intermedia nigr&, undulat®, fere ut in specie ıne- 

morata locat®e et format, sed in margine ale interiore fere 
ut in margine anteriore invicem :eque distantes, amba quam 
in illa specie obsoletiores; macul® ordinarie null, sed costa 

transversa cellule et apex trunci communis costarum inferioris 
flavide, ut macula angulata, antrorsum latior formetur; ra- 

mulus styloideus fere usque ad marginem ale exteriorem te- 
nuissime flavus, ut macula illa angulata jam memorata lineam 
tenuissimam flavam erga marginem emittat; linea transversa 
tenuissima flava in margine ipso exteriore et intra illam puncta 
minutissima nigra seriata adsunt. Cilia fundo concolora. Ale 
postice supra alba costis margineque exteriore infuscatis; infra 
albae punctis minutissimis nigris seriatis marginalibus; puncta 
nonnulla seriata nigra etsi obsoletissima in disco denique se 
praebent. Ala antice infra alba, griseo-subindut&e, punctis 
minutissimis nigris seriatis in margine exteriore ornatx. 

Leucania substituta n. sp. alis supra albido-ochraceis, atomis 
nigris parce adspersis, trunco communi costarum inferiore al- 
bido, striga longitrorsum posita, erga apicem ale vertente, 
infuscata punctoque discoidali nigro; posticis utrinque albis. 
L. exp. al. 37 millim. 

Hab. in Transvaalia. 

Descr. Forma alarum fere L. impure, species vero major 
et color fundamentalis alarum anticarum fere ut in ZL. stra- 
minea, sed cost&, trunco communi inferiore excepto, concolores. 

Ale antice supra albido-ochracex, atomis nigris rarioribus 
adspers&, tantum truncus communis costarum inferior, ut etiam 
ramulus styloideus, pallidior, albicans; cost® relique omnes 
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fundo concolores; pone cellulam striga infuscata longitrorsum 
posita e basi evadit et extra eellulam discoidalem se erga 
apicem ala vertit, sed ibi interrupta atque dissoluta, apicem 
vero ipsum non attingit. In margine ipso exteriore linea 
tenuissima infuscata et intra illam puncta nigra minutissima 
atque obsoleta, seriata se praebent. Aloe postice utrinque 

nivex; margo exterior tenuissime atque obsoletissime infuscatus 
punctis minutissimis nigris seriatis ornatus. Alze antiex infra 
flavicante alba punctis marginalibus seriatis nigris minutissimis. 
Cilia alarum fundo concolora.. Z. curvatula WALK. IX. 102 
huie affinis ut videtur, sed secundnm descriptiorem diversa. 

Leucania infima n. sp. alis anticis supra albo-ochraceis vittis 
duabus ferrugineis plus minus distinctis, trunco communi co- 
starum inferiore albido, fusco plus minus cincto, punctoque 
posteriore nigro; postieis albis, costis margineque infuscatis, 

punctis seriatis nigris discoidalibus interdum deficientibus infra 
ornatis. SP. L. al. exp. 25—-27 millim. 

? Leucania amens var. WALK. List. IX. 101 (non vero GN.). 

Hab. in Transvaalia. Speeimina plura die 22 Augusti 
capta. 

Deser. De L. I albo monet, sed ale non acute et lineis 
nigris plane carent. AL. amens WALK. forte eadem, sed de- 
scriptio non plane quadrat. IL. amens Gn. Sp. Gen. V. 88 
est alia species. Als antice supra pallide albo-ochrace vittis 
duabus ferrugineis ornat&; vitta anterior ab apice als per 
discum ibique latissima usque in basin oblique se extendit et 
vitta posterior, longitrorsum posita, a basi per costam dor- 
salem fere usque in marginem exteriorem dueitur; macula 
ejusdem coloris pone apicem in margine exteriore tenet locum, 

ut color fundamentalis fasciole obliqu& apicalis instar fere ut 
in Z. I albo se preebet. He omnes signature s&pe sunt valde 
obsolete et »gre distinguende. Truncus communis costarum 
inferior est pallidus, albidus et vittam obliquam disci postice 
terminat atque antrorsum obscurius est limitatus; ad finem 
cellule discoidalis punetum minutum nigrum interdum se prabet; 
punetum alterum ejusdem coloris inter ramulos sabularem et ul- 
narem versus marginem exteriorem tenet locum; puneta nigra 
minutissima in margine ipso exteriore observantur. Als postica® 
albae, costis margineque plus minus infuscatis, infra albe serie 
transversa discoidali punctorum nigrorum, interdum deficiente, 
punetisque nigris marginalibus ornatse; antice infra albid, 
presertim antrorsum flavicantes, punetis marginalibus nigris 
ornate. L. punctulate WALLENGR. affinis, sed re vera diversa. 

Laphygma cycloides Gn. Sp. Gen. V. 157 non vero WALK. 
List. IX. 190. Die 29 Aprilis specimen unicum captum. 

Laphygma caradrinoide WAauk. List. IX. 190. Specimina 
plura, sed omnia loesa. 
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122. Caradrina pervicax un. sp. alis anticis supra griseo-cinereis 
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punctis tribus nigro-fuscis marginis anterioris, lineas duas or- 
dinarias transversas umbramque medianam simplicem nigras 
obsoletiores emittentibus, serie punetorum minutorum nigrorum 
transversa extracellulari, linea subterminali ordinaria pallidiore, 
subundulata, macula ordinaria rotundata punctiformi nigra, ma- 
culaque ordinaria remiformi nigro-fusca, albo-punctata atque EX- 
trorsum flavonotata, posticis ale, TA rar exp 2627 
millim. 

Hab. in Transvaalia. Speeimina die 22 Augusti capta. 
Deser. L. Kadenii Frey. affinis, sed punctis nigris nullis 

in margine exteriore alarum anticarum, linea ordinaria sub- 
femme completa alisque posticis albis unicoloribus prasertim 
differt. Caput cum palpis thoraceque griseo-cinereum; palpi 
macula magna nigra ut in ©. omar ornati. Fasci- 
culus analis abdomini cinereo concolor, parum flavicans. Forma 
alarum Z. Kadeni. Ale antice supra griseo-cineres punctis 
tribus nigro-fuseis in margine anteriore notat&, e quibus linea 
ordinaria extrabasalis, umbra mediana et linea intermedia egre- 
diunt. Hee linese sunt simplices, fusc®, obsolet&, interdum 

haud distinguend:e; linea extrabasalis ut in C. quadripunctata, - 
sed linea intermedia magis recta, nec ad marginem anteriorem 
ita arcuata ut in illa specie; extra hanc lineam puncta trans- 
verse seriata fusca ut in L. Kadenii se praebent, sed minu- 

tissima atque valde obsoleta; linea subterminalis ut in (. 

quadripunctata pallida et completa, in spatio obscuriore sita; 
margo ipse exterior linea flavida ut in L. Kadenii- ornatur; 
puncto marginis anterioris fusco, quod prope basin ala 
species memorata gerit, nostra species caret;' macula ordinaria 
rotundata nigra, punctiformis ut in ©. Kadenii; macula ordi- 
naria reniformis sat elongata, in medio gracilior, punetis non- 
nullis albis introrsum et extrorsum limbata atque in medio 
limitis exterioris flavo-notata. Aloe postice utrinque nivexe, 

unicolores, margine antico partis inferioris flavicante fusco- 
“atomato. Als anticee infra albida, antrorsum griseo-flavicantes, 
fusco-atomate, macula obsoleta discoidali infuscata punctisque 
seriatis nigris in margine exteriore ornat®. Signature feminae 
gquam maris magis express. 

Caradrina murcida un. sp. scapulis thoracis fusco-limbatis; 
alis anticis pallide albido-stramineis, margine exteriore late 

fusco, lineis abruptis discoidalis nigris longitrorsum positis 

truncoque communi costarum inferiore pallido; posticis niveis. 
L. al. exp. 26 millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen unicum vidimus. 
Descr. Facies aliena, de Leucaniis monens; sed forma 

partium corporis, palpi, oculi et cost omnino hujus generis. 

Statura et forma alarum fere praecedentis.. Caput cum palpis 
albido-stramineum; palporum macula nigra ut in praecedente. 
Thorax albido-stramineus, scapularum margo interior fuseus. 
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Ale antice supra pallide  albido-straminee Jimbo exteriore 
late fusco; limbus ille quartam partem ale fere occupat, ante 
costam dorsalem dentem validum in discum emittit et deinde 
usque ad marginem anteriorem arcum magnum format; limes 
ejus interior dentieulatus; puncta coloris fundi 2—3 in mar- 
gine ale anteriore limbum illum ornant. Pone truncum co- 
starum communem inferiorem vitta nigro-fusca semel interrupta 
a basi ale erga dentem validum jam memorantum limbi ex- 
terioris spectat, non eum vero attingit; lineola ejusdem coloris 
minute ante truncum illum et iterum inter ejus ramificationes 
se praebent; macula elongato-ovata nigro-fusca ad finem cellule 
lineam alteram in limbum exteriorem emittit; inter has signa- 
turas obscuras truncus ipse communis inferior pallidus, fere 
albidus se ostendit. In ‚margine ale anteriore puncta 2 nigro- 
fusca tenent locum, ubi linee dus ordinarie inciperent, sed 

linee ille omnes ut etiam macul®e omnes ordinarie omnino 
desunt. Als postice utringue nivex, in margine anteriore 
partis inferioris flavicantes, parce fusco-atomat® et in angulo 
anteriore ejusdem partis gracillime fusco limbat®. Als anticae 
infra albe, antrorsum flavicantes, parce fusco -atomat&, punctis 

seriatis nigris in margine exteriore ornate. Dom. SNELLEN 
in Tijdschr. v. Ent. Ser. 2. VII. p. 48 Leucaniam ex Africa 
meridionali descripsit et in tab. IV.f.7 depinxit, que de Ca- 
radrinis ut hec nostra Caradrina de Leucaniis monet. 

Leocyma galathee WALLENGR. Anteckn. i Zool. I. 58. He- 
teroc. Caffr. p. 59. Specimen unicum, sat mutilatum. 

Anophia illegitima n. sp. alis antieis supra nigris lineis or- 
dinariis extrabasali et intermedia distinetis nigris lunulatis 
ferrugineo-limbatis, linea subterminali atomis albis indicata, 
maculis 4 minutis albidis in margine anteriore, lunulis nigris 

albo-limitatis in margine exteriore maculaque ordinaria reni- 
formi obsoleta, sed maxima et extrorsum pallide limbata; po- 
sticis flavo-albidis, limbo exteriore latissime fusco; omnibus 
infra flavidis limbo exteriore lato, striga transversa maculaque 

discoidali sat magna fuscis. A. L. al. exp. 35 millim. 
Hab. in Transvaalia. Specimen unicum vidimus. 
Deser. A.nigrescenti WALLENGR. Heteroc. Oaffr. 64 affinis; 

forma alarum eadem. Palpi cum pectore flavidi; articulus 
eorum ultimus supra fuscus. Caput cum thorace fusco-nigrum. 
Abdomen cum fascieulis ejus dorsalibus flavidum. Als antica® 
supra nigro-fusc®, squamulis albicantibus 1. flavicantibus hine 
inde sparsis; linese ordinarise transversse extrabasalis et inter- 
media tantum distinete, e lunulis nigris format, ferrugineo- 
limbate, in margine als interiore sat approximata, sed in 
margine ale anteriore magis distantes; linea illa intermedia 
arcum magnum extra cellulam discoidalem format et deinde 
versus wmarginem ala anteriorem introrsum se vertit; linea 

ordinaria submarginalis tantum atomis albidis indicata; in 
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margine exteriore lunule nigre seriat®, introrsum flavido- 
limbate se prabent; in 'margine ale anteriore macule 4 
flavo-albide prope apicem tenent locum, quarum extrema major 
et initium lines ordinarise submarginalis facit; macula ordi- 
ria reniformis sat magna, fundo concolor et sat indistincta, 

sed introrsum nigro-limbata et per limitem exteriorem flavido- 
notata; hac color usque in marginem exteriorem lines instar 
dueitur: ceilia fundo concolora. Aloe postice flavo-albide limbo 
latissimo exteriore fusco; hie limbus fere usque ad cellulam 
discoidalem se extendit; basis et margo ala anterior etiam 
fuscescentes ut tantum macula in disco restat alba; cilia alba, 
in medio marginis exterioris subinfuscata. Ale omnes infra 
flavide, limbo exteriore late fusco, flavo-atomato; margo ex- 

terior extra limbum illum flavido, fusco-atomato; limbus ille 

striga transversa obscuriore, fusca, introrsum limitatur; ad 

finem cellule discoidalis utriusque ale macula lunata fusca sat 
magna; cilia alarum posticarum flavida, sed anticarum infuscata. 

Obs. Ad A. squamosam WALLENGR. Anteckn. i Zool. I. 64 
(1856) et Heteroc. Caffr. 64 (1865) forte pertineat 

4A. discistriga WALK. List. XIII. 1128 (1857). 

Heliothis armiger Hügn. ON. Sp. Gen. VI. 181. War. List. 
XI. 683. Specimen unicum a speciminibus europzsis minime 
diversum. 

Heliothis scutuliger Gn. Sp. Gen. VI. 180. WALLENGR. He- 
teroc. Cafir. 64. Wark. List. XI. 688. Specimen unicum. 

Acontia triphenoides WALLENGR. Anteckn. i Zool. I. 59 
(1856). Heteroc. Caffr. 67. Cum speciminivus e Caffraria 
orta specimen Transvaalie in omnibus nisi in parte inferiore 

- alarum posticarum convenit. Als nempe postice maculam 
tantum unicam ad marginem anteriorem ibi gerunt et puncto 
discoidali plane carent. 

Acontia tinctilis n. s. capite albo, apice frontis fusco; alis 
antieis supra fusco-rufescentibus, basi albida, rufescente lineata' 

atque punctata, macula magna rectangulari marginis anterioris 
alba, fusco uni-notata, maculisque ordinariis rotundata fundo 
concolora sed reniformi albida, fusco limbata; postieis maris 
supra flavis, femina albidis macula discoidali faseiaque margi- 
nali fuseis. AQ. L. al. exp. 25—27 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. A. Zelleri WALLENGR. Heteroc. Caffr. p. 67 affinis 

sed punctis nigris lateralibus abdominis, absentia macul® alba 
triangulari marginis interioris alarum anticarum signaturisque 
alarum posticarum mox destincta. A. dispari WALK. List. XII. 
790, ut videtur etiam affinis, sed basi alarum anticarum alba - 

fusco-lineata et punctata, capite albo, lateribus abdominis nigro- 

punetatis signaturisque alarum posticarum diversa. Caput cum 
thorace album, tantum apex frontis fuscus. Abdomen supra 
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flavum, imeisuris dorsalibus infuscatis et punctis nigris late- 
ralibus ‚ uniseriatis ornatum, infra cum pectore album. Ale 
antice supra fusco-rufescentes, hine inde glauco indut&, a basi 
fere usque ad locum lines extrabasalis, antice vero latius, alba 
et ibi linea ordinaria basali punctisque 2° fusco- rufescentibus, 
uno marginali altero discoidali, ornat®; macula magna rectan- 
gularis alba in margine ale anteriore tenet locum; hac ma- 
cula in margine illo ipso macula altera minuta subtriangulari 
et rufo-fusca notatur; macula ordinaria sat magna rotundata 
in limite coloris fusco-rufescentis fundo concolor etsi obscurius 
cireumeincta se praebet, sed macula ordinaria reniformis albida, 
fusco-cireumeincta in sinu macule rectangularis albe jam 
descripte est locata; linea ordinaria tantum subterminalis 
adest; forma et color ejus omnino ut in A. Zelleri; in mar- 
gine exteriore alarum puncta 1. lineole crassse nigra adsunt; 
cilia fundo concolora, sed apices eorum hine inde plus minus 
albidi. Ala postice maris utrinque fulvo-favide, femin® supra 

albide (forte decolorat&), infra flave, macula discoidali lunata 

sat magna fasciaque in margine exteriore transversa fuseis 
ornate; in parte superiore hc fascia est continua atque sat 

lata, sed in parte inferiore erga angulum analem sensim eva- 
nescens; in hac parte ale macula sat magna fusca in margine 
anteriore ut apud speciem proecedentem etiam adest; cilia 
utrinque flava. Ale antice flavo-fulve, in disco fusc®, sed 
color fuscus ramulos 2 in marginem anteriorem versus apicem 
ale emittit; cilia flava macula fusca ad angulum .posteriorem 
et in medio marginis notata. 

Acontia parilis WALLENGR. Anteckn. i Zool. I. 60 (1856). 
Heteroc. Caffr. 68. Specimen unicum. 

Acontia Trimenü un. sp. capite fusco; alis antieis supra fusco- 
rufescentibus, intima basi albida, maculis duabus marginis 
anterioris albis, interiore minuta, sed exteriore magna sub- 
trapeziformi, linea ordinaria intermedia flexuosa nigra, linea 

ordinaria subterminali alba, undulata, maculisque ordinariis ro- 
tundata albido-indicata sed reniformi nigro-terminata, antice 
posticeque aperta; postieis utrinque fulvis, fusco-limbatis, ma- 
cula fusca margine anteriore infra notatis. 9. L. al. exp. 
36 millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen unicum vidimus. 
Deser. Caput fuscum einereo-indutum. Thorax albidus; 

collare fusco-einereum. Abdomen supra fulvum, infra album 

lateribus impunctatis. Palpi albi; articulus ultimus niger. 
Ale antiee- supra fusco-rufe, hine inde glauco indutx, ad 
intimam basin albidx, albedo vero illa non ut in praecedenti- 
bus determinata, sed diffusa atque indeterminata, postice latior, 

hine inde rufo-notata, puncto nigro obsoleto in trunco costa- 
rum ornata; maculee duse alba in margine anteriore, quarum 

interior minor contra maculam ordinariam rotundatam tenet 
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locum, sed macula exterior major atque ut in A. lueida Hurn. 

formata; macula ordinaria rotundata indistinceta, lunula alba 
introrsum terminata; macula ordinarjia reniformis fundo con- 

color nigro-terminata, sed antice et postice aperta; linea trans- 
versa ordinaria intermedia nigra omnino ut in A. lucida for- 
mata et ad maculam exteriorem albam marginis anterioris 
desinens; linea transversa ordinaria subterminalis alba, omnino 

ut in A. triphenoidi formata; lineole nigre seriate in mar- 
gine ipso exteriore; eilia fundo concolora. Ala postice utrinque 
fulve; margo exterior late fusco-limbatus; hie limbus infra 
erga angulum analem gracilior, maculiformis et a margine ipso 
retractus; macula fusca in margine anteriore partis inferioris; 
cilia , flavida. Als antice infra fusce macula fulva marginis 
anterioris, maculam albam exteriorem partis superioris corre- 

‚spondente, macula elongata magna in angulo posteriore ma- 
eulisque minutis apicalibus ejusdem coloris ornat®; cilia in- 
fuscata. 

132. Metopioplasta silus n. sp. alis antieis supra fusco-rufe- 
scentibus, hine inde glauco indutis, lineis maculisque baseos, 

macula maxima marginis anterioris subrectangnlari, puncto 
fusco, rufo notato, linea transversa ordinaria subterminali pluries 

interrupta margineque ipso exteriore nigro-punctato albis, linea 
transversa ordinaria intermedia flexuosa nigra; posticis supra 

fuscze-flavicantibus, infra flavidis, umbra fuscescente in margine 
anteriore nofatis. 9. L. al. exp. 22 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. M. simoni WALLENGR. Heteroc. Caffr. 70 forma 

partium corporis etc. similis, sed pra&sertim macula subreetan- 
gulari alba marginis anterioris anticarum mox distincta. Caput 
cum palpis thoraceque album; apex mucronis frontalis niger. 
Abdomen supra albido-flavum incisuris infuscatis, infra cum 
pectore album. Als antice supra fusco-rufescentes, hinc inde 
glauco indute, basi intima lineisque nonnullis basalibus po- 
stice abruptis albis, sed color baseos in specimine nostro sat 
leesus; macula maxima alba subrectangularis in margine ante- 
riore ale omnino ut in A. tinctili formata atque macula fusca 
in margine illo ipso ut apud hanc speciem notata; wmacula 
ordinaria rotundata squamulis nigris in angulo interiore ma- 
cule illius albe indicata, et macula ordinaria reniformis in 

medio limitis ejusdem macul® haud drstinguenda; linea ordi- 
naria transversa intermedia nigra ut in A. Trimeni formata, 
sed linea ordinaria subterminalis alba omnino ut in M. simone; 

margo ipse exterior tenue albus et punctis seriatis nigris sat 
crassis ormatus; cilia alba, in angulo posteriore et in medio 
marginis macula fusca notata. Ala postice supra fusco-flavi- 
cantes unicolores, sed infra flavide et umbra infuscata in mar- 

gine anteriore ibi notatxe; eilia utrinque flava. Ale antice 
infra flave, in disco infuscat® et extra cellulam discoidalem 
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macula maxima irregulari fusco-rufescente ornatze; cilia flavida, 
ut in parte superiore maculata. 

Leptosia Snelleni n. sp. supra griseo-cinereis margine exteriore 
obscuriore, lineis transversis ordinariis undalatis fuseis, puncto 
fusco in loco macul& ordinarie rzotundat&, macula flavicante 
ad maculam reniformem annexa, linea subterminali nigra denti- 

culata maculis flavicantibus annexis punctisque seriatis margi- 
nalibus nigris; posticis supra albido-cinereis strigis 2—3 mar- 
gineque exteriore cinereis fasciaque flavida, omnibus antrorsum 
abruptis, infra albidis unicoloribus. L. al. exp. 19 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. Statura et summa similitudo Z. Dardouini BoisD., 

sed maculis alarum anticarum fasciaque posticarum flavicanti- 
bus prasertim differt. Corpus totum supra griseo-cinereum, 
infra albidum. Ale antice supra griseo-cinerew lineis 4 or- 
dinariis fuseis omnino ut in illa specie formatis et e maculis 
marginis anterioris orientibus ornate; macula ordinaria rotun- 

data ut in illa specie punctiformis, sed macula ordinaria reni- 
formis tantum lineola fusca indicata, quoniam umbra ordinaria 
mediana partem ejus exteriorem percurrit; extra hanc umbram 
et maculam ordinariam reniformem adest macula sat distincta 
flavo-fulvida, e squamulis formata; in spatio inter lineam ordi- 
naria intermediam et lineam subterminalem adest umbra fundo 
obscurior ut in specie sepe memorata, sed inter hane umbram 
et lineam subterminalem nigram, valde dentatam, adsunt ma- 

culae sagittatee flavo-fulvide, interrupte seriate; margo extra 
lineam subterminalem fundo obscurior et margo ipse lineolis 
nigris notatus; cilia fundo concolora.. Ala postice albido- 
cinerex, erga marginem exteriorem albid®; margo exterior et 
strige 2—3 transvers&®, antrorsum abrupta, cinerei; ante mar- 

ginem cinereum fascia dentata flavo-fulvida, antrorsum abrupta; 
in margine ipso lineole nigre; cilia fundo concolora. Als 
omnes infra albide, postice puuctis discoidalibus, in costis 
uniserlatis, obsoletis, nigris, sed antiece macula discoidali 
obsoleta infuscata strigaque angulata transversa obsoletissima 
fuscescente ornat&. 

Thalpochares Staudingeri n. sp. alis albido-stramineis, an- 
ticis supra lineolis 2 baseos longitrorsum positis et puncto 
discoidali nigris, umbra transversa discoidali ferruginante, linea 
subterminali albicante, maculis nigris radiantibus introrsum 
spatioque ferrugineo extrorsum annexa. &S. L. al. exp. 28 
millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen die 24 Septembris captum. 
Deser. Th. ostrine Hüsn. proxime similis; forma alarum 

et partium corporis eadem. Corpus albido-stramineum, squa- 
mulis hine inde subferrugineis intermixtis. Ale omnes supra 
pallide straminex, linea marginis ipsius exterioris fuscescente, 
in alis antieis ad costas interrupta ornatae; postiese unicolores, 
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sed antice lineolis 2 baseos longitrorsum positis punctoque 
ad finem cellulae nigris ornatae; prima harum lineolarum pone 
truncum costarum inferiorem et altera pone costam dorsalem 
locata; umbra transversa, sed fusco-ferruginans, indeterminata 

et colore fundamentali intermixta per discum, ut in specie me: 
morata, ducitur; linea ordinaria subterminalis flavo-albicans, 

omnino ut in specie illa et angulum similem in medio formans; 
spatium ferrugineum usque in marginem exteriorem et ab eo 
linea coloris fundi sejunetum hanc lineam consequitur, sed 
intra lineam eandem et ad eam annexa adest series, postice 
evanescens, triangulorum nigrorum, radios plus minus distinetos 
in costas erga cellulam discoidalem emittentium, sed erga mar- 
sinem anteriorem minus determinatorum. Ala omnes sunt 
infra straminee; pra&sertim antice fusco-pulverulent®, serie 
punetorum nigrorum in margine exteriore ornate; postiex® 
puncto obsoleto discoidali notat&; antice secundum marginem 
anteriornm flavidee strigaque indeterminata transversa ejusdem 
coloris postice signatsee. Cilia utrinque colori fundi concolora, 
sed alarum anticarum prasertim in parte superiore striga fusca 
per medium dissecta. 

Xanthoptera anachoresis WALLENGR. Heteroc. Cafir. 31. 
Specimen unicum valde laesum. 

Xanthoptera murenula n. sp. capite collarique ferrugineis; 
alis omnibus supra albis, flavicantibus, antiecis puncto minuto 

discoidali punctisque minutis uniseriatis posterioribus nigris, 
lineis transversis obsoletissimis ferruginantibus et linea distincta 
marginis exterioris ferruginea.. &. DL. al. exp. 21 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. X. africane SNELLEN Tijdschr. v. Ent. Ser. 2. 

VII. 56. t. V. f. 1. 2 simillima, sed absentia fascie terminalis 

fusce alarum anticarum mox dignota. Caput cum palpis 
collarique ferrugineum. Thorax albus, flavicante indutum. Ab- 
domen in specimine nostro mutilatum. Ala omnes supra alb, 

presertim antiese flavicantes. Ale antice punctum minutum 
nigrum ad finem celluls et lineas transversas rectas 2—3 ferru- 
sinantes obsoletistimas atque haud distinguendas extra cellu- 
lam discoidalem gerunt; exterior harum linearum in apicem 
ale quasi lineola obliqua obsceurius excurrit; extra hanc lineam 
series transversa punctorum minutorum nigrorum ex atomis 
acervatorum a margine interiore usque ad apicem ale se ex- 
tendit; in margine ipso exteriore linea distinetissima ferruginea. 
Ale postice supra unicolores. Als omnes infra albo-flavi- 
cantes, tenue ferrugineo-pulverulente punctoque obsoletissimo 
discoidali ornat®. Cilia fundo concolora, alarum anticarum 

extrorsum grisescentia. 

Microphysa arvorum Gn. Sp. Gen. VI. 258. Specimen 

unicum. 

Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. Årg. 32. N:o 1. S 
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WALLENGREN, INSECTA TRANS VAALIENSIA. 

Microphysa hypoxantha WALLENGR. Heteroe. Caffr. 73. Spe- 
cimen e Transvaalia a speciminibus Caffrarie nonnihil dis- 
crepat. Line ordinarie transverse e maculis minutissimis 
flavis marginis anterioris alarum anticarum oriuntur. Striga 
flava alarum posticarum tantum exterior ad angulum ani di- 
stineta. Macule marginis exterioris fulvescente flave in parte 
inferiore alarum anticarum fere desunt, tantum macula apicali 

et altera anali punctisque interjectis obsoletissimis indicatz; 
lineole oblique marginis anterioris ejusdem partis etiam de- 
sunt. De cetero specimen unicum cum speciminibus Caffrarix 
bene congruit. 

Microphysa Perssoni n. sp. alis anticis supra fusco-brunneis 
lineis transversis ordinariis duplicatis, undulatis, nigris, linea 
intermedia maculam flavidam fusco-signatam terminante lineaque 
ordinaria subterminali albida marginem rufo-brunneum limi- 
tante; postieis fulvo-flavis, supra macula discoidali, angulo an- 
teriore fasciaque transversa abrupta nigro fuseis, infra punctis 
discoidalibus 5, angulo anteriore flavo-maculato fasciaque trans- 
versa abrupta nigro-fuscis; antieis infra fulvo-flavis strigis dua- 
bus transversis, puncto interjecto maculague magna apicis 
nigro-fuseis. &. L. al. exp. 25 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. Palpi infra albidi, apicem versus infuscati. Caput 

cum thorace obscure brunnescente-griseum. Abdomen supra 
fulvo-flavum segmentis nonnullis nigricantibus (an mutilatis?), 
infra cum pectore albidum (?). Ale antice supra fusco-brunne, 

hine inde dilutius brunnex atque glauco indutx; liner ordinarise 
transverse omnes undulat&, duplicat®, nigra; duplieitas earum 
usque in margine anteriore ala argillaceo repleta; linea basalis 
subindistineta; linea extrabasalis modice arcuata; umbra me- 

diana simplex, ad marginem ala anteriorem crassa, sed postice 
gracilis undulas duas pone cellulam format et cum linea inter- 
media maculam flavo-argillaceam, cum margine ale anteriore 
cohzerentem, super cellulam discoidalem extensam, limitat; haec 
macula in loco macula ordinarie reniformis lineolam coloris 
fundi, cum fundo postice cohaerentem, et maculam, cum colore 

eodem iterum cohserentem, includit; linea ordinaria intermedia 

arcum extra cellulam format, sed duplicitas ejus interior in 
macula illa flavo-argillacea a duplicitate altera se removit, 

maculam nominatam persecat et in margine anteriore ala 
prope umbram medianam exspirat; macula rotundata ordinaria 
tantum puneto minutissimo» nigro indicata; linea transversa 

ordinaria subterminalis flavo-albida, undata, in angulo als po- 

steriore ineipit, in medio angulum acutum erga cellulam discoi- 
dalem fere ut in Th. Staudingeri format et in macula marginis 
anterioris alba minuta exspirat; spatium ale inter inter hanc 
lineam et marginem exteriorem brunneum; in margine ante- 
riore prope apicem ale lineole 2 albida et in margine exte- 
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riore ipso linea nigra se praebent; apex ultimus ala niger; 
cilia fundo concolora, in apice als alba. Ala postice utrin- 
que flavo-fulve, supra macula minuta discoidali, angulo an- 
teriore late fasciagne transversa ab eo exeunte nigro-fuscis 
ornat®; haec fascia ad costam independentem interrupta et ad 
ramulum subulnarem desinens; in margine interiore linea nigra; 
ale infra puncto prope marginem anteriorem, interdum defi- 
ciente, maculis 3 transverse positis maculaque postica nigro- 
fuseis ornat&; angulus anterior cum fascia transversa, minime 
interrupta, sed ad ramulum subulnarem ut in parte superiore 
desinente, nigro-fuscus; in angulo anteriore nigro-fusco macul® 
2 coloris fundi et in margine ipso exteriore linea nigra obser- 
vantur; cilia utringne nigro-fusca, in apice ale alba et in medio 
marginis exterioris macula alba notata. Als antic«e infra fulvo- 
flavse, introrsum pallidiores, strigis duabus transversis macula- 
que ad finem cellulse discoidali interjecta nigro-fuseis ornat&; 
ad apicem ala macula magna nigro-fusca, in margine anteriore 
ale macula minuta coloris fundi prope apicem notata; in 
margine ipso exteriore lineole nigra; cilia nigro-fusca, in 
apice alee alba. Antenn® specimini nostro desunt. 

Microphysa mustelina n. sp. alis anticis supra rufo-brunneis 
lineis transversis ordinariis duplicatis, undulatis, fuscis, linea 

intermedia in macula flavida desinente lineaque ordinaria sub- 
terminali albida; postieis utrinque flavo-fulvis lineola discoidali 
anguloque anteriore late infuscatis; anticis infra fulvo-flavis 
punctis discoidalibus 2, striga transversa limboque marginis 
exterioris lato, flavo-maculato, fuscis. A. L. al. exp. 26 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. Praecedenti similis, sed signaturis alarum posti- 

carım et partis inferioris alarum anticarum mox dignota. 
Corpus ut in priore, sed abdomen supra infuscatum. Als 
antice supra brunne® lineis transversis ordinariis fuseis, ut 
in praecedente formatis et locatis, ornat®, sed linea intermedia 

postice magis recta nec ita arcuata ut in illa; hzc linea in 
macula marginis anterioris triangulari et flavo-argillacea, non 
vero super cellulam discoidalem extensa, desinens, et duplicitas 
ejus ıbi ab altera non ita ut in specie memorata remota; 
umbra mediana haud distineta; macula ordinaria reniformis 

elongata, flavo-argillacea, lineola fusca per medium ormata; 
macula ordinaria rotundata annulo oblongo indistincto haud 
indicata; linea transversa ordinaria subterminalis ut in specie 
praecedente posita et formata, postice tamen magis evanescens; 
lineole 2 albe in margine ale anteriore ante eam locat&; 
linea nigro-fusca in margine ipso exteriore; cilia fundo con- 
colora, in apice ala albicantia. Ale posticse utrinque fulvo- 
flave lunula obsoletissima discoidali anguloque anteriore late 
sed indeterminate infuscatis supra ornate; lunula discoidali 

distineta, vestigio strige ineipientis in margine anteriore ma- 
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culaque magna indeterminata anguli anterioris fuscis infra 
notat&; rec macula anguli anterioris maculis 2—3 fulvo-Mlavis, 
elongatis, longitrorsum positis est signata; margo ipse exterior 
lineam nigram utrinque gerit; eilia utrinque fusca, sed apices 
eorum in angulo ale anteriore albi. Als antiex infra fulvo- 
flave, puncto in cellula discoidali lunulaque ad finem cellul® 
ejusdem fuseis ornat&; striga transversa fusca prope limbum 
latissimum fuscum marginis exterioris; in hoc limbo lineol& 
fulvo-flave inter costas longitrorsum posite et in margine al 
anteriore lineole ejusdem coloris 2—3 se prabent; in margine 
ipso exteriore linea nigra; cilia fusca, sed apices eorum in 
apice ale albi. Antenn& specimini nostro desunt. \ 

Cerocala vermiculosa H.-S. Lep. Exot. f. 134. 135. WALK. 
List. XIV. 1455. Specimen unicum sat laesum. 

Leucanitis euclidioides Gx. Sp. Gen. VII. 276. WALLENGR. 
Heteroc. Caffr. 74. Waık. List. XIV. 1443. Specimina die 
23 Martis capta. 

Leucanritis stolida FABR. Gn. Sp. Gen. VII. 276. WALLENGR. 
Heteroc. Caffr. 74. Wark. List. XIV. 1441. Specimina die 
3 Octobris capta. 

Bolina revulsa n. sp. alis anticis supra griseis, lineis 2 trans- 
versis argillaceis, interiore recta, exteriore anfractum magnum 
pone cellulam formante et plag&e fusco-brunne®, chalybeo- 
lineate annexa, macula ordinaria rotundata punctiformi ma- 
culaque ordinaria reniformi, chalybeo-notata fusco-brunneis; 

postieis griseo-fuseis fasciis 2 indeterminatis albicantibus; omni- 
bus infra albis puncto, fasciis sesquialteris margineque exteriore 
nigro-fuseis. L. al. exp. 35—38 millim. 

Hab. in Transvaalia, mense Octobris capta. 

Descer. Palpi et antenne albi. Caput fuscum, postice 
cum margine anteriore collaris flavo-albidum. Thorax fusco- 
griseus. Abdomen griseum, infra album, Alarum forma ut 

in L. rada Gn. (roda H.-S. f. 561. 562). Als antiee supra 

grisex, in spatio basali et terminali obscuriores, lineis 2 trans- 
versis disci argillaceis ornat®, quarum interior introrsum sed 
exterior extrorsum est nigro-marginata; linea illa interior fere -: 
recta tantum inter costam dorsalem et truncum costarum in- 
feriorem nonnihil arcuata atque maculam marginis interioris 
fusco-brunneam, triangularem, ad truncum costarum communem 

inferiorem extensam, squamulis chalybeis hine inde notatam, 
terminat; linea vero illa exterior a margine ala interiore usque 
ad cellulam discoidalem reeta, sed ibi anfractum ut in specie 

memorata, tamen profundiorem facit, ut lineam subterminalem 
indistinetam tangat, et deinde recta in marginem als ante- 
riorem exceurrit; spatium als inter has lineas dilutius et ma- 

culis ordinariis nigro-fusecis notatum; macula illa rotundata 
punetiformis, squamulis chalybeis signata, sed macula ilia reni- 
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formis oblonga, anfractum 'linese transvers& exterioris tangens 
et linea chalybea per medium ornata; spatium inter lineam 
transversam exteriorem et lineam subterminalem fusco-brun- 
neum, in maculas duas per anfractum lines exterioris dissolu- 
tum; he macul® linea chalybea ormantur; linea subterminalis, 

fundo pallidior, sed haud distincta, ut in Z. rada formata; 

margo ale exterior dense cano-atomatus. Ala postice supra 
griseo-fusc, fasciis 2 discoidalibus albidis ornat; fascia harum 
interior obsoletior et versus marginem interiorem evanescens, 
sed fascia exterior abrupto-interrupta et prope angulum ani 
exspirans; basis ale albido-grisea. Als omnes infra alba 
margine exteriore late fusco, fasciis 2 transversis punctoque 

nigris ornate; fascia illa exterior alarum anticarum fere recta, 
in margine ala anteriore dilatata, sed fascia alarum postica- 
rum undata; fascia illa interior postice abrupta, cellulam tantum 
pereurrit; punctum vero in cellula discoidali situm, in alıs 
antieis est rotundum, sed in postieis oblongum; margo alarum 
posticarum anterior a basi usque ad fasciam interiorem fuscus. 
Cilia fusca, apicibus pallidioribus. 

Grammodes bifasciata PETAGN. Sp. Ins. p. 38. f. 36. Noct. 
ammonia ÜRAM. t. 250. f. D. Gramm. ammonia WALLENGR. 
Heter. Caffr. 74. Gn. Sp. Gen. VII. 278. Gramm. geometrica 
GGN. Sp. Gen. VIL 277. WALK. List. XIV. 1442. ; 

Grammodes angularis Boısp. Fn. d. Madag. 103. t. 13. f. 
2. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 75. Ophiusa angularis GN. 
Sp. Gen. VII. 266. War. List. XIV. 1426. 

Ophisma infinita Gn. Sp. Gen. VII. 242. WAaLk. List. XIV. 
1379. Specimen unicum masculum, die 8 Martis captum, cum 
discriptione GUENEI optime congruit. 

Polydesma landula GS. Sp. Gen. VII. 441. Specimen de- 
tritum ad hanc speciem pertinere videtur. 

Polydesma sagulata n. sp. alis supra griseo-cinereis, parce 
fusco-atomatis, anticis maculis marginis anterioris 4 nigris, 
strigas totidem undulatas nigras, distinctas, in alis postieis 
plus minus continuatas, per discum emittentibus, linea sub- 
terminali undulata, nigra, extrorsum pallide limbata, in alis 

postieis continuata, punctoque albo in loco maculx® reniformis; 

omnibus infra flavicante griseo-albidis, Junulis marginis exteri- 
oribus fuseis. 9. L. al. exp. 52 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. P. umbricole Boısp. et P. landule Gn. affinis, 

sed color alarum pallidus, griseo-einereus, nee pallide brunneus, 
lineaque subterminalis ordinaria nigra, extrorsum pallida, nec 

pallida unicolor. P. determinate WALLENGR. Heteroc. Caffr. 
p- 79 etiam affinis, sed linea subterminalis distineta et striga 
transversa fusca partis inferioris alarum nulla. Dom. WALKER 
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in List. XIII. 1041 O. landulam (lapso typographico O. laudu- 
lam) descripsit sed haud ad eam pertineat nostra species, enim 
margo exterior alarum anticarum fundo concolor, nec brunne- 

scens. Ale supra griseo-cinerex, parce fusco-atomat&, maculas 
sat magnas nigras in margine anteriore anticarum gerunt, e 
quibus linee 4 ordinarise transversse (nempe linea basalis, linea 
extrabasalis, umbra mediana et linea intermedia), undulat«, 

nigra, zqualiter distincete, per discum egrediunt et, linea ba- 
sali excepta, in alis postieis continuantur; linea ordinaria illa 
intermedia arcum magnam extra cellulam ad punctum album, 
in loco macul® reniformis positum, format; linea ordinaria 
subterminalis omnino ut in congeneribus undulata, sed nigra, 
tantum extrorsum pallide limbata et in postieis continuata; 
spatium alarum terminale non obscurius, sed fundo concolor; 
in margine ipso exteriore lunule nigre. Als omnes infra 
flavicante griseo-albid&, nitentes, tenue fusco-atomat&, unico- 

lores, lunulis fuseis in ipso margine exteriore ornat®. Cilia 
utrinque fundo concolora. 

Hybl&a plumicornis Gn. Sp. Gen. VII. 75. WALLENGR. He- 
teroc. Caffr. 80. Specimen unicum. 

Oyligramma latona CRAM. t. 13. f. A. Boısp. Fn. d. Madag. 
110. Gn. Sp. Gen. VII. 188. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 80. 
WALK. List. XIV. 1309. 

Thermesia rubricans Boıspd. En. d. Madag. 106. t. 16. f. 1. 
Gn. Sp. Gen. VII. 356. WALLENGR. Heteroc. Caffr. 83. Azazia 
rubricans WALK. List. XV. 1576. Specimen unicum. 

Hypena commiztalis ZELL. Micropt. Caffr. in Act. Acad. 
Seient. Holm. 1852. p. 8. Specimen unicum, sat detritum. 

Hypena fumidalis ZELL. Micropt. Caffr. p. 7. Specimen 
unicum sat laesum. 

Simplicia (Herminia) extinctalis ZELL. Micropt. Caffr. p. 
13. S. inarcualis Gx. Sp. Gen. VIII. 52? Color alarum po- 
sticarum albidior, quam in speciminibus WAHLBERGII. 

Fam. Geometrid&. 

Jodis invenusta WALLENGR. Wien. Ent. Monatschr. 1863. 150. 
Ofvers. af K. Vet.-Acad. Förhandl. 1872. 51. Specimen uni- 
cum. Frons ferruginea; antenn® maris pectinat«. 

Thalassodes vermicularia GN. Sp. Gen. IX. 359. WaLk. 
List. XXII. 547. Speeimen unicum. Genus ad sectionem 
familie hujus primam LEDERERI pertinet. 

Thalera dilatata Waık. List. XXII. 594. Ale integre. 
Margo alarum posticarum exterior rotundatus, nec angulatus; 
angulus analis acutus, nonnihil productus. Antenna maris 
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breviter lamellat«, sed lamelloe lata, obtus&, subquadrangulares. 
Pedes maris postiei quadricalcarati. 

Argyris latonaria Gn. Sp. Gen. X. 807. Specimen femi- 
neum unicum. Genus ad sectionem familie hujus secundam 
LEDERERI pertinet. Varietas A. latonarie, quam Dom. WAL- 
KER in List. XXIII. p. 807 descripslt, ad A. pythiariam GN., 
que in Caffraria orientali secundum colleetionem WAHLBERGI 
ocurrit, sine dubio referenda. Specimen femineum GUENEI 
non bene erat conservatum, quare descriptio, quam dedit, 
manca, sed specimen nostrum melius. Tibise posticze calcari- 
bus 4 brevibus armat&, nec ut in mare ecalcarat®@. Frons 

alba, nec fusca. GEENEE dimidium frontis griseum dixit. Ale 
supra alba strigis transversis 4 pallidissime argillaceis, haud 
distinetis, extra cellulam discoidalem lineaque tenui subtilis- 
sima obscuriore in margine ipso exteriore ornate; signaturis 
aliis squamulisque argenteis omnino carent. Pars inferior 
alarum omnium alba absque signaturis omni us; linea obscu- 
riore marginis exterioris, quam gerit A. pytliaria, plane caret. 

Acidalia antiloparia WALLENGR. Wien. Ent. Monatschr. 1863. 
151. Ofvers. af K. V.-Acad. Förhandl. 1872. 52. Specimen 
die 5 Martis captum. 

Acidalia gazellaria WALLENGR. Wien. Ent. Monatschr. 1863. 
151. Ofvers. af K. V.-Acad. Förhandl. 1872, 54, Specimen 

unicum. 

Nassunia petavia Oram. t. 347. f. F. WALLENGR. Öfvers. 
af K. V.-Acad. Förhandl. 1872. 55. Zerene petaviaria GN. 
Sp. Gen. X. 222. W:uk. List. XXIV. 1137. Nassunia bu- 
paliaria WALK. 1 c. 1141. Speeimen unicum. Genus ad 
sectionem hujus familie tertiam LEDERERI pertinet. 

Coenina poecilaria H.-S. Lep. exot. f. 192. 193. WALK. 
List. XX. 218. WALLENGR. Ofvers. af K. V.-Acad. Förhandl. 
1872. 55. Specimen unicum masculum. Genus in sectionem 
hujus familie tertiam LEDERERI inserendum. 

Lomaspilis Batesi n. sp. alis albis, anticarum basi, parte 
fere bitrientali marginis anterioris fasciaque posteriore omnium, 
cum margine exteriore uno loco cohsrente nigro-fuseis; puncto 
minuto discoidali nigro.. 5. L. al. exp. 25. millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen die 3 Octobris captum. 
Deser. Statura, forma partium corporis et costarum om- 

nino LL. marginate Liıx., sed antenne fere densius ciliate. 
Caput cum thorace ut in illa specie nigro-fuscum. Abdomen 
album. Als omnes utringüe alb&, supra argenteo-submicantes; 
basis anticarum tota cum parte bitrientali marginis anterioris 
supra fusca; color ille fuscus baseos pone cellulam discoidalem 
est transverse abruptus et cum colore fusco marginis anterioris 
antrorsum cohzserit; color fuscus ejusdem marginis minimam 
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partem anteriorem cellulee discoidalis et spatium totum inter 
marginem et truncum costarum superiorem occupat; prope 
marginem exteriorem alarum omnium fascia transversa lata, 
fere recta, ab angulo anali al. posticarum usque in apicem al. 
anticarum extensa, tenet locum, sed marginem ipsum, exterio- 

rem album relinquit, tantum per maeulam fuscam in medio 
cum margine illo ipso coheerit; margo ille de cetero fusco- 
maculatus. Ale omnes infra alba, fascia transversa, sed pallı- 
diore, ut in parte superiore ornate; ale antic® ad marginem 
anteriorem, ubi in parte superiore fusca, tantum infuscat. 
Punctum discoidale minutum nigrum utrinque se praebet. Cilia 
utrinque alba. 

Ellopia Walkeri n. sp. alis antieis supra pallide flavo-ochra- 
ceis, linea transversa recta obscuriore, pallide marginata, oblique 
in apicem excurrente, sat obsoleta, linea interiore recta obso- 

letissima punctoque minutissimo discoidali obscuro; posticis 
albidis, ad marginem interiorem flavescentibus lineaque obsole- 
tissima transversa, antrorsum abrupta, obscuriore; omnibus infra 

lavo-albidis, unicoloribus. %. L. al, exp. 26 millim. 
Hab. in Transvaalia. 
Deser. Forma alarum et partium corporis omnino #. 

faseiarie Lin. sed species multo minor. Ab E. inflectaria 
War. List. XXV. 1511 lineis transversis alarum anticarum 
et ab ME. converaria WALK. forma alarum anticarum et parte 
unicolore alarum omnium inferiore, secundum descriptionem, 

differt. Caput cum thorace pallide flavo-ochraceum. Abdomen 
flavo-albidum. Als antiee supra pallide flavo-ochracezx linea 
exteriore transversa recta, quam color fundi obscuriore, extror- 

sum pallide limbata ornat&; haec linea in margine ale inte- 
riore fere ad partem ejus bitrientalem ineipit, deinde extra 
cellulam discoidalem usque in marginem ale anteriorem oblique , 
se extendit et fere in ipso apice ale desinit; linea altera sed 
adhuc obsoletior per discum et cellulam discoidalem currit. 
Ale postice albide, ad marginem interiorem latissime flavi- 
cantes et in hoc colore linea obsoletissima recta obscuriore, 
ut continuatio line exterioris alarum anticarum, sed in colore 

albo omnino deficiens, se prabet. Als omnes infra flavo- 

albidse, unicolores, lineis transversis-plane caret. Puctum ad 
finem cellule discoidalis alarum anticarum in parte superiore 
sat distinetum, sed in parte inferiore haud distinguendum. 

a transvisaria GN. Sp. Gen. IX. 98. Wark. List. ER, 
122. WALLENGR. Öfvers. af K. V.-A. Förhandl. 1872. 55. 
Specimen unicum. 

Macaria Kirbyi n. sp. alis supra griseo-testaceis lineis trans- 
versis fuscis, anticarum 3 posticarum 2, exteriore distineta et 
ad marginem anteriorem angulatim fracta, marginem exteriorem 
latissime obsceuriorem umbraque fusca ornatum, terminante; 
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omnibus infra pallidioribus ut supra signatis. &. L. al. 
33—35 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Descr. Alarum forma ut in M. signaria Hügn., sed ala 

postice magis dentate, dens tertius ab angulo anteriore non- 
nihil major, quare ale obsolete angulate; ale antice integre, 
neque dentat®& nec angulat®, sed magis rotundate, quam in 

specie memorata. Caput cum thorace testaceo-griseum. Ab- 
domen testaceum, immaculatum et unicolor. Als omnes supra 

griseo-testacex, atomis fuscis et brunneis conspers&, praesertim 
inter lineam exteriorem et marginem exteriorem densius ato- 
mate, quare spatium illud multo obsceurius, a colore pallidiore 
per lineam exteriorem disjunetum; linea illa, spatium descrip- 
tum terminans, reliquis distinctior, gracilior, fusca, a margine 

interiore alarum posticarum extra cellulam discoidalem usque 
ad marginem anteriorem alarum- anticarum dueitur, sed ibi 
ante exitum et contra cellulam angulatim fracta et angulum 
erga marginem exteriorem vertens; haec linea in alis postieis 
modice arcuata, haud undulata et in alis antieis usque ad an- 

sulum suum fere recta; in spatio extra lineam illam umbra 
observatur latior, communis, submaculiformis, adhuc obseurior, 

que in alis antieis prope angulnm line interrupta et cum 
-anfractu hujus lines litteram Y-formem ad marginem als an- 
teriorem format, sed hec littera interdum obsoleta. Linea 

transversa altera communis lata atque fascieformis diseum 
alarum ad finem cellule discoidalis persecat, sed obsoletior 
est nec ita determinata ut linea jam descripta; linea tertia 
transversa ad basin propius accedit, sed valde obsoleta et 
tantum in alis antieis observatur; he linee in maculis 

obliquis distinctioribus marginis anterioris alarum anticarum 
desinent; ad finem cellule discoidalis punctum 1. lineola nigra, 
in alis posticis sat distincta, sed in anticis obsoleta atque de- 

ficiens, in linea ipsa transversa intermedia tenet locum. Al 
omnes infra pallidiores, sed ut in parte superiore signatx. 
Cilia fundo concolora, sed in alis antieis obseure submaculata. 

Osteodes turbulenta Gn. Sp. Gen. X. 177. WALK. List. XXIV. 
1061. A descriptione 1. ce. data specimina nostra alis posticis 
supra. versus marginem exteriorem late infuscatis et in fusce- 
dine maculis fundi ornatis tantum differunt. Specimen alterum 
e Caffraria in collectione WAHLBERGI exstat, quod varietas sit 
hujus speciei. Margo exterior alarum omnium late infuscatus, 
linea coloris fundi apicali in alis alis anticis intersectus; als 
omnes infra osseo-alb®, unicolores, tantum antice in disco 
fuscedine subtinete. Specimen WAHLBERGI valde lesum. Ge- 
nus in tertiam hujus familie sectionem LEDERERI inserendum. 

Tephrina (Eubolia LED.) deerraria WALK. List. XXIII. 962. 
WALLENGR. Ofvers. af K. V.-A. Förhandl. 1872. 
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170. Tephrina (Eubolia LED.) defeetaria WALK. List. XXIII. 962. 
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1739. 

176. 
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Specimen unicum. 

Tephrina dataria Wark. List. XXIII. 961. Specimen 
unicum. 

Tephrina incessaria? WALK. List. XXIII. 962, sed specimen 
valde laesum. 

Tephrina observata? WALK. List. XXIII. 963. Specimen 
sat detritum. 

Tephrina acrobelia n. sp. alis utrinque pallide testaceis lineis 
transversis, anticarum tribus, posticarum duabus lineaque mar- 
ginis ipsius exterioris fusco-ferrugineis; puncto discoidali partis 
inferioris distineto. ©. L. al. exp. 28 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. Ale rotundat&, integre, utrinque albido-testacex, 

supra fusco-atomat&, infra ochraceo fuscoque atomat&, lineis 
transversis discoidalibus integris, nec undatis, anticarum tribus, 

posticarum duabus, fusco-ferrugineis utrinque ornat®; linea 
exterior reliquis distinctior, in alis posticis fere recta et tantum 
ad marginem anteriorem obsolete incurvata; linea altera com- 
munis ad finem cellulee discoidalis discum pereurrit, sed linea 
tertia tantum in alis anticis ad basin propior adest. In mar- 
gine ipso exteriore alarum omnium linea gracilis, ceteris con- 
color, ad basin ciliorum utrinque adest. Punctum fuscum ad 

finem cellule discoidalis tantum in parte inferiore alarum 
omnium adest. Cilia fundo concolora. 

Eubolia (Ortholitha LED.) megalaria Gn. Sp. Gen. X. 489. 
WaAuk. List. XXV. 1439. WALLENGR. Ofvers. af K. V.-A. 
Förhandl. 1872. 57. 

Camptogramma quaggaria WALLENGR. Öfvers. af K. V.-A. 
Förhandl. 1872. 56. 

Conchylia pactolaria WALLENGR. Öfvers. af K. V.-A. För- 
handl. 1872. 55. Mas femin® similis. Genus ad sectionem 
LEDERERI quartam hujus familia pertinet. 

Fam. Pyralides. 

Pyralis secretalis n. sp. alis anticis in medio sordide ochra- 
ceis, basi margineque exteriore late fuscis, striga postica haud 
flexuosa, macula discoidali punctisque marginis exterioris fuseis, 
margine anteriore fusco, sordide ochraceo-maculato; postieis 
utrinque et antieis infra infuscatis, punctis marginalibus fuscis 
uniseriatis.. &A. L. al. exp. 21 millim. 

Hab. in Transvaalia. | 
Deser. Species P. farinali Lin. colore costisque alarum 

posticarum sat similis, sed antennis palpisque longe diversa. 
Coste alarum anticarum etiam eadem, quantum ex ala non 
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denudata dejudicare liceat. Palpi labiales elongati, thoracis 
fere longitudine, porrecti; articulus secundus crassus, squa- 
mosus, latus, apice oblique truncato, sed articulus tertius sub- 

erectus cylindricus apice acuto, tertiam fere partem articuli 
secundi longitudine aequans et in margine hujus superiore in- 
sertus; apex itaque articuli secundi infra articulum tertium longe 
producetus. Palpi maxillares distincti, filiformes. Color palpo- 
rum omnium sordide ochraceus squamulis intermixtis fuscis in 
palpis labialibuss. Caput cum antennis sordide ochraceum. 
Antennx® biseriatim ciliata; cilia vero longissima, crassa, versus 
apicem antennarum sensim breviora, ut antenn® pectinata 
appareant.. Pedes — — Thorax supra infuscatus, sed in spe- 
cimine nostro sat denudatus. Abdomen ochraceum. Ala an- 

tic® quam in P. farinali acutiores, supra ad basin et margi- 
nem exteriorem, ubi apud hanc speciem glauco-brunnex, apud 
nostram speciem fusce; per medium sordide ochracex, hinc 
inde fusco-puiverulent®; spatium baseos fuscum omnino ut in 
specie memorata formatum, sed striga transversa albida hujus 
speciei apud speciem nostram plana nulla; spatium marginis 
exterioris fuscum indeterminatum et colore fundi intermixtum 
ut ale tantum diffuse infuscate ibi sint; in fuscedine illo 
striga transversa pallida, fundo concolor, sed non ita expressa 
ut in illa specie et in margine anteriore alarum ad apicem 
propior observatur. Hic striga haud flexuosa. Margo alarum 
anticarum anterior gracile fuscus, sed maculis 8—9 minutis 
fundo concoloribus notatus. Ad finem cellulse alarum antica- 
rum macula adest subquadrata, sat magna fusca, et in margine 
ipso exteriore puncta uniseriata, distincta, fusco-nigra se pra- 
bent. Ale postice utrinque albid&, infuscate punctis margi- 
nalibus fuscis distinetis et in parte inferiore striga transversa 
obseuriore ornat&. Ale antic® infra magis infuscate macula 
discoidali maculisgue minutis marginalibus fuscis ornat® et 
maculis marginis anterioris pallide ochraceis notate. Cilia 
utrinque albida. 

Tegostoma subditalis ZELL. Micropt. Caffr. 25. ZQ cum 
descriptione 1. c. dato plane congruunt. 

Botys divulsalis ZELL. Micropt. Caffr. 47 in nota? Specimen 
nostrum a descriptione vitta superiore discoidali alarum anti- 
carum non solum ad costam transversam, sed etiam in medio 
cellule fusco-interrupta differt. Hc itaque e maculis 3 nec 

181. 

182. 

2 formatur, quod tantum varietatem forte designet. Speciem 
vero ZELLERI non vidimus. 

Botys diversalis HUBN. H.-S. f. 91. Specimen unicum. 

Nomophila noctuella W. V. HEINEM. Schm. II. 1. 2. p. 91. 
P. hybridalis Hüsn. 114. 184. sStenopteryz hybridalis ZELL. 
Micropt. Caffr. 51. Gn. Sp. Gen. VIII. 414. Ware. List. XIX. 
812. Specimina plura. 
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Eudioptis capensis ZELL. Micropt. Caffr. 52. Ab EZ. indica 
Sauxp. Gn. Sp. Gen. VIII. 297 alis antieis acutioribus, posti- 
carum limbo rectilineo minusque longe adversus angulum analem 
attenuato diversa. Dom. WALKER (List. XVIII. 514) has duas 
commisecuit. 

Zinckenia recurvalis FABR. ZELL. Micropt. Caffr. 56. Aydro- . 
campa albifascialis Borsp. Fn. de Madag. 119. t. 16. f. 1. 
Spoladea recurvalis GN. Sp. Gen. V1Il.-225. Hymenia recur- 
valis WALK. List. XVII. 396. Specimen unieum. 

Scopula martialis Gn. Sp. Gen. VIII. 398. Specimen uni- 
cum forte hujus speciei, sed admodum detritum nee certe de- 
terminandum. 

Lepyrodes piabilis n. sp. alis ochraceis, anticarum apice 
inargineque exteriore supra fusco-nigris, maculis omniumutrin- 
que albo-hyalinis, nigro-einctis, anticarum 10, posticarum 6; 

eiliis anticarum fuseis, albo-maculatis, posticarum albis, fusco- 
maculatis. &. L. al. exp. cireiter 18 millim. 

Hab. in Transvaalia. Specimen unicum vidimus. 
Deser. Species 1. geometrali GN. Sp. Gen. VIII. 278. 

t. 3. f. 6 affinis, sed aloe antic® in apice et margine exteriore 
oblique atque late fusce; maculse alarum etiam magis nume- 
rose. Corpus utringue ochraceum, fusco-atomatum; maculx 
abdominis dorsales et margines ventrales segmentorum macula- 
que lateralis pectoris albe. Pedes albi, extrorsum corpori 
concolores.. Ale omnes utrinque ochracex; hinc inde nigro- 
fusco atomate et lineolat&; antice in apice et margine exte- 
riore, sed tantum in parte superiore, oblique fusco-nigr&; in 
limite interiore nujus coloris macul® 2 albo-hyaline, elongats 
observentur, quarum anterior nonnihil introrsum locata, sed 
ambae per costas duas fuscas in maculis 3 divise; versus angu- 
lum als posteriorem macula ejusmodi, sed lunata et in 2 per 
costam fuscam divisa, se prabet; hc macula cum macula 
hyalina magna subquadrangulari, ad finem cellulse locata et 
per costam in maculis 2, valde irregularibus divisa, per locum 
nigro-fuscum conjungitur; in cellula discoidalis maculae 2 albido- 
hyaline, sed rotundat& tenent locum; pone cellulam discoidalem 
macule denique 4 ejusdem coloris se praebent, quarum dus 
subrotundat&®, anteposite et fere connat® versus basin ala 

sed dus insequales extrorsum sunt locate; harum duarum exterior 

est rotundata atque minor, sed interior subtrapeziformis atque 

major. Ala postice maculam transversam, sinuatam ad basin, 
cum altera per marginem interiorem album cohsrentem, ma- 
culam elongatam in angulum analem excurrentem, maculam 
maximam postice multilobatam ad finem cellulae discoidalis, 

maculam minorem et rotundatam et denique maculam elon- 
gatam per costas 2 fuscas in tribus divisam, versus apicem 
gerunt; ha maculae omnes albo-hyaline et in alis omnibus 
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nigro-eireumeincete. Margo anterior alarum posticarum ante 
maculam cellule et anguli anterioris nigro-fuscus. Ala in parte 
inferiore ut in superiore fere coloratse et signata. Cilia alarum 
anticarum nigro-fusca, maculis gracilibus albis ornata; sed cilia 
alarum posticarum alba, maculis transversis fuseis ad basin ornata. 

Ancylolomia capensis ZELL. Micropt. Caffr. 70. Gen. et Sp. 
Chilonid. et Cramb. 11. 5. A Dom. WALKER cum A. chryso- 
graphella et A. locupletella commixta. Vide List. XXVII. 184. 
Antenne in specimine nostro masculo confertim denticulatz 
l. potius breviter pectinat®, fere ut in A. tentaculella HöBN. 

Ancylolomia mirabilis n.'sp. antennis maris breviter pecti- 
natis, palpis brevibus, alis antieis supra flavidis, cellula discoi- 
dali ramulisque costarum fulvescentibus, hine inde nigro-ato- 
matis, intervallis earum metallice lineatis, costa dorsali erga 
basin fusco-eircumdata, intervallo strigarum antemarginalium 
angustulo strigaque intermedia infra medium dentata; alis po- 
stieis albido-griseis. &. L. al. exp. 29—31 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. Speciei praecedenti similis, sed colore alarum 

posticarum mox distineta. 4A. chrysographelle Kor. etiam 
affinis, sed fascia alarum anticarum transversa ante puncta 
marginalia est continua nec interrupta. Ab A. Westwoodi 
costa dorsali erga basin alarum anticarum fusco-circumdata 
et a reliquis hujus generis absentia signaturarum albarum differt. 
Forma alarum et magnitudo- palporum omnino pracedentis. 
Antenna nonnihil longius dentata; dentes erga apicem sensim 
evanescentes, crassi, ciliati, intervallis angustis distantes. Palpi 

cum capite flavo-ochracei; tegule humerorum grisescentes. 
Thorax in medio — — — Abdomen album. Ale antica 
supra pallide flavide, cellula discoidali, ramulis costarum, ex 
ea exeuntibus, fulvescentibus, ut color fundi instar vittarum, 

e basi orientium, ad marginem anteriorem, pone cellulam et 
forte etiam in dorso marginis interioris (specimina nostra ibi 
sat lasa) se prbent; vitta illa, ad marginem anteriorem locata, 

fere usque in apice ale ducta, sed vitta pone cellulam locata 
non ultra hauc dueitur. In cellula ipsa discoidali adsunt line 
2 longitrorsum posit®, metallice nitentes, sed intervallum 
fulvum atomis nigris uniseriatis notatum. Ramuli costarum, 

e cellula discoidali orientes, etiam prssertim prope cellulam 
hine inde nigro-atomati et intervalla flavida sunt metallice 
lineata, sed liner ille minime ad marginem ale exteriorem 

producte. Costa subdorsalis erga basin fusco-circumdata, sed 
hie color fere in medio ale evanescit. Strige transvers& tres 
marginis exterioris, quas gerit A. capensis, etiam apud nostram 
speciem adsunt; he omnes integre nec ut in A. chrysogra- 
pella in fasciam unicam interruptam congeste; striga interior 
gracilis fulvescens, intervallo gracillimo a striga sequente dis- 
juneta; striga intermedia metallice nitens, dentem minutum, 
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sed in specimine altero valde acutum pone medium erga mar- 
ginem exteriorum emittens; striga exterior omnino ut in specie 
praecedente formata et nigro-punctata; intervalla inter strigas 
has duas atque inter eas et marginem exteriorem zequalia, 
fundo concolora, interdum albida. Cilia ut in praecedente. 

Ale postice utrinque albido-grisee, sed infra versus marginem 
interiorem pallidiores. Als antice infra ut in specie praece- 
dente. A Dom. WALKER cum 4A. chrysographella forte com- 
mixta. 

Urambus heliocaustus n. sp. alis supra pallide ferrugineo- 
flavis, metallice nitentibus, hinc inde fusco-atomatis, ad margi- 
nem late fuscis, puncto ad finem cellule, altero pone cellulam 
punctisque marginalibus nigris; postieis utrinque albidis, infra 
ad marginem anteriorem fuseis. L. al. exp. 29 millim. 

Hab. in Transvaalia. 

Deser. Forma alarum fere ©. hortuelli, sed ale antice 

latiores et margo exterior fere rectus. Palpi pallide flavi, in 
latere exteriore obscuriores. Caput cum macula media collaris 
flavidum. Thorax fuscus, sed in medio — — Als antic® 

supra pallide ferrugineo-flave, metallice nitentes, squamulis 
fuseis inde sparsis; margo anterior a basi usque ad apicem, 
sed ibi gracilius, griseo-fuscus, qui color spatium inter mar- 
ginem ipsum et cellulam plane replet; punetum in disco pone 
cellulam majus, alterum ad finem cellule minus, ambo nigra; 
punetum minutum nigrum ad basin ale in costa ipsa dorsali; 
puncta minuta nigra in margine ipso exteriore uniseriata. Als 
posticae utrinque sordide albida, infra ad marginem anteriorem 
late griseo-fusc®e. Ale antic® infra griseo- -fuscx. Cilia — — 
Abdomen speciminis nostri fractum, en rudimenta antennarum 
marem designent. 

Chilo recalvus n. sp. palpis brevioribus, alis antieis oblongis, 
subacutis, supra stramineis, fasciis duabus transversis postieis 
macularibus, interiore latiore, vitta, punctis 2—3 pone cellu- 

lam, punctisque marginalibus uniseriatis griseo-canis; posticis 
albis margine late cinerasente. A. L. al. exp. circit. 26 millim. 

Hab. in Transvaalia. 

Deser. Cost hujus generis. Ala postiese pectinat, 
sed tamtum in parte superiore; pecten partis inferioris forte 
detritum. Palpi labiales vix ultra duplicem oculi diametrum 
longi, sat lati, subaequales. Antenn® sat crasse. Al» anties 
elongat, sensim dilatatze, subacuta, margine exteriore obliquo, 
supra straminewe; a basi vitta griseo-cana per cellulam discoi- 
dalem fere usque ad costam transversam dueitur; lineole dus 
ejusdem coloris connatx, ubi desinit vitta, tenent locum; pone 

vittam macule 2—3 ejusdem coloris rotundat&, quarum 2 ad 
costam subdorsalem et tertia, quum adsit, ad exitum ramuli 

subulnaris e trunco communi superiore observantur; fascix 
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transvers® dus griseo-can®, a margine interiore apicem als 
oblique spectantes, extra cellulam se pr&bent; ha fascie e 
maculis plus minus confluentibus sunt composite, et fascia 
interior est latior et erga apicem als gracilior, sed apicem 
ipsum non attingit; fascia exterior multo gracilior et e maculis 
magis disjunctis formata fere ad apicem als ducitur. In mar- 
gine ipso exteriore adest series punctorum fuscorum. Ale 
postice utringue alb&, supra erga marginem exteriorem late 
grisescentes, infra albidiores, linea marginali fusca gracillima 
utringue ornate. Ale antice infra infuscat®, ad marginem 
anteriorem flavide, in margine exteriore linea fusca ornat. 

Ematheudes straminella SNELLEN. Tijdschr. v. Ent. Ser. 2. 
nz, LO SAME BEE 

Anerastia sabuletella ZELL. Mier. Caffr. 73. Specimen uni- 

cum sat detritum forte ad hanc speciem pertineat. 

Hypochalcia sp. in collectione adest, quum vero specimen 
sat leesum, descriptionem dare non ausus sum. 

Melissoblaptes murinus n. sp. alis antieis elongatis, supra 
griseo-canis, squamis intermixtis hine inde fuscis, strigis 2 
transversis dentatis circuloque ad finem cellule obscurioribus, 
punctis marginis exterioribus uniserlatis nigricantibus; posticis 
albidis, subdiaphanis. 9. L. al. exp. 37 millim. : 

Hab. in Transvaalia. 
Descr. Statura, forma et coste alarum fere M. foedelli, 

sed palpi nonnihil longiores atque magis squamati et frons 
fere ut in Aphonia colonella fasciculata.. Als antic®e elon- 
gate, graciles, subaequales, supra griseo-can®, squamis fuscis, 
pr&sertim versus marginem anteriorem et exteriorem densiori- 
bus, intermixtis. Strigae transverse 2 obscuriores per discum 
omnino ut in A. colonella dentat® et locat&; spatium inter 
basin ale et strigam interiorem quasi flavidum, minus fusco- 
squamosum; spatium inter strigas duas iterum obseurius et 
striga exterior extrorsum quasi pallide limbata. Ad finem 
cellule circulus obscurus, in medio albidus. In margine ipso 
exteriore series punctorum nigrorum se prabet. Alze postic® 
utrinque albide, fumos&, diaphan&, nitentes, versus apicem 
infuscate, infra ad marginem anteriorem grisescentes. Als 
antice infra posticis obscuriores, ad marginem anteriorem et 
exteriorem canescentes, eircum exitum costarum infuscat«. 
Cilia omnia utrinque fundo concolora. 

Fam. Tineides. 

Euplocamus stupeus n. sp. capillis ferrugineis; alis anticis 
supra flavieante albis, costa ad basin, squamulis hine inde in 

maeulis et punctis sine ordine condensatis fuscis; postieis sor- 

“ 
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dide flavido-albicantibus; eiliis unicoloribus. &. L. al. exp. 

23 millim. 
Hab. in Trausvaalia. 
Descr. Antenn&, palpi et lingua specimini nostro desunt. 

Alarum forma omnino Z. morelli, at species major. Ala an- 

tice supra alba, obsolete flavicantes, minime nitentes; margo 

ipse anterior erga basin nigro-fuseus, erga apicem flavus; squa- 
mulze fusese in punctis 1. maculis minutis hinc inde sine ordine 
et prasertim extra cellulam condensat&; squamuls nonnulls 
strigas punetorum transversas 2 irregulares per discum formant; 
cilia fundo concolora, nee maeulata. Ale postiexe utrinque 
sordide flavo-albicantes. Ala antice infra fusc®, margine an- 
teriore et exteriore gracile fuseis. 

Blabophanes speculella ZELL. Mieropt. Caffr. 89. Specimen 
unicum. 

Blabophanes pellucida n. sp. capillis ochraceis; alis anticis 
suprå nigro-fuseis, nitidis, margine interiore a basi usque in 

angulo posteriore punctoque discoidali pellucido flavis; posticis 
fuseis. &. DL. al. exp. 15 millim. Ä 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. Forma alarum praecedentis. Capilli ochracei. 

Thorax supra — — Antenn® nigre. Ale antice supra ob- 
secure nigro-fusc®, nitentes, squamulis minutis flavicantibus 

preesertim versus marginem anteriorem et apicem intermixtis; 
margo interior a basi usque in ciliis anguli posterioris flavus; 
hie color ad basin ale late incipit et deinde sensim decreseit; 
ad finem cellulee discoidalis puncetum sat minutum flavidum, 

pelluecidum. Cilia certo situ pallida, erga apicem ala obscura, 
sed serto situ fuscescentia, tantum in angulo posteriore, ubi 

color flavus marginis interioris exit, flava. Ala posticee utrin- 
que fusc®, nitore flavo, ciliisque pallidis. Alse antice infra 

nigro-fusce, macula discoidali pellucida ut in parte superiore; 

cilia pallida. Species de B. ferruginella Hüsn. monet, sed 
vitta flava alarum anticarum ad basin latior, extrorsum sensim 
attenuata, nee in medio incisa, et ala antiexe lineolis obliquis 
subapicalibus in margine anteriore plane carent. Tine® rutili- 
costelle STAINT. Trans. Ent. Soc. 1860. p. 221 ex Africa 
meridionali etiam affinis, sed margine anteriore alarum minime 

flavo mox diversa. 

Tinea gigantella Staınt. Trans. Ent. Soc. 1860. 221. T. 
lucidella War. List. XXVIII. 474. Specimina cum descrip- 

tione bene congruunt. 

Oryptolechia heresiella n. sp. alis antieis supra fusco-squa- 
mosis, squamulis flavidis intermixtis, fasciis 3 transversis, fla- 

vidis, posteriore arcuata, maculaque .discoidali fusca; posticis 

flavo-albidis. 9. L. al. exp. 22-—23 millim. 
Hab. in Transvaalia. 
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Deser. Forma alarum CC. sareptensis MozscHL. Wien. 
Ent. Monatschr. 1862. p. 141. tab. 1. f. 14, sed coste cum 
descriptione non congruunt. Costa dorsalis alarum anticarum 
ad basin simplex, nec radıx ejus duplex; ramulus styloideus 
et glemoidalis in trunco longo conjuncti ex angulo cellula 
poteriore, ramulus ca.palis biramosus, in marginem alarum 

anteriorem excurrens, cum ramulo. metacarpali, in margine 
alarum exteriore desinente, in trunco communi sat longo con- 
junetus, ex angulo cellule anteriore et ramulus sesamoideus 
pone ramulum metacarpalem e cellula orientes; ramulus radi- 
alis et subradialis alarum posticarum et iterum ramulus sty- 
loideus et glenoidalis in trunco communi conjuncti e cellula 
orientes. Lingua fere nulla. De cetero cum dignosi generis 
a Dom. ZELLERO in Micropt. Caffr. p. 106 data bene con- 
veniunt specimina nostra feminea. Ale antice supra fusco- 
squamos& squamulis flavis intermixtis fasciisque tribus flavidis 
transversis ornata; fascia harum interior prope basin ale non 
ita expressa ut reliquse et squamulis fuscis commixta; fascia 
intermedia undata, sat lata, a margine anteriore ad partem 
marginis interioris trientalem ducta; fascia exterior in parte 
marginis anterioris trientalem incipit, extra cellulam ad angu- 
lum hujus posteriorem ducitur, deinde arcum obliguum format 
et denique fere recta in margine interiore nonnihil intra an- 
gulum ala posteriorem desinit; spatium itaque fuscum baseos 
in parte duas per fasciam interiorem dividitur, sed spatium 

discoidale fuscum fasciis reliquis limitatur; hoc spatium per 
medium est pallidius, squamulis flavidis magis commixtum, 
tantum ad limitem fasciarum obscurius fuscum; ad finem 

cellule punctum sat magnum fuscum gerit; spatium extra 
fasciam exteriorem squamulis flavidis magis commixtum et color 
ejus fuscus in margine ale exteriore quasi denticulatus. Als 
postice utrinque et antiese infra flavo-albide. Cilia flavo- 
albida, in parte superiore alarum anticarum sordidiora. 

Lecithocera anthologella n. sp. antennis, palpis, fronte linea- 

que oecipitis flavis; palporum basi alisque anticis supra brunneo- 
fuseis; alis postieis flavidis, infuscatis. &. Long. al. exp. 19 
millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. Simillima L. luticornelle ZELL., sed alis posticis 

flavidis, infuscatis, nec fusco-einereis mox distineta; L. flavis- 

simelle MANN. etiam affinis, sed alis antieis brunneo-fuseis, 

nec flavis differt. Palpi flavi; articulus basalis et basis arti- 
euli intermedii extrorsum brunnei. Antenns» flave. Frons 
flava. Caput brunneo-fuscum linea flava ad oculos ornatum. 
Thorax brunneo-fuscum. Pedes flavi, sed antice cum femori- 

bus intermediis antrorsum fusci; tibiee pedum posticorum squa- 
mulis fuscis intermixtis. Ale antice supra brunneo-fusc, 

unicolores, nisi margo anterior tenuissime flavus. Cilia fundo 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 1. 9 
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concolora. Als postice flavide, proesertim infra infuscat# 1. 
fusco-fumate. Ale antice infra pallide fusca. 

Fam. Pterophorid&. 

Aciptilia albida ZELL. Lin. Ent. VI. 397. Mieropt. Caffr. 
118. Waık. List. XXX. 648. Specimen unicum. 

Fam. Alucitid&. 

Alucita Butleri n. sp. palporum articulo ultimo brevissimo 
adscendente; palpis, capite thoraceque supra albicantibus; alis 
supra gilvescentibus, fasciis tribus obsceure cinereis, infuscatis, 
albo-marginatis, posteriore in digito secundo interrupto in 
macula marginali digiti primi unicam coarcetata; maculis mar- 
ginalibus digiti primi 6, tertia medium digiti non attengit. 
al GD. NL mar. 

Hab. in Transvaalia. | 
Deser. Ad A. palodactylam ZELL. proxime accedit, sed 

color alarum gilvescens, nec albidus et digitus primus reliquis 
concolor fasciaque exterior in digito secundo interrupta. Thorax 
cum capite palpisque supra albidus; palpi in latere exteriore 
infuseati; articulus eorum ultimus erectus, nec horizontalis, 

fuscus, brevissimus, tantum nonnihil e pilositate artieuli se- 

cundi exsertus. Hac in re nostra species cum A. zonodactyla 
ZELL. convenit, sed articulus ultimus palporum adscendens, nec 

horizontalis maculaeque marginales digiti primi 6, nec 7. Als 
supra gilvescentes fasciis tribus obscure cinereis transversis, 
albo-marginatis, ornatas; fascia harum interior, e macula mar- 

ginali digiti primi tertia, mox ante fissuram locata, oriens, est 

in digito tertio usque in digito sexto sensim latior et magis 
fusca, deinde iterum graeilior, attamen in digitis tequentibus 

continuata et ibi plus minus infuscata; fascia intermedia, e 

macula margiuali digiti primi quinta, maculse tertie magnitu- 
dine zequali, oriens, est in digito tertio fusca, in digito secundo 
fundo concolor et itaque interrupta, in digito quarto tantum 
macula alba indicata et in digitis sequentibus squamulis fuseis 
ad colorem album plus minus notata; fascia exterior, e macula 

marginali digiti primi sexta et minore oriens, tantum maculis 
fuseis minutis in digitis omnibus est indicata; in apice digi- 
torum omnium punctum fuscum. Cilia digitorum grisescentia, 
ad maculas albas, fascias transversas limitantes, alba. 

II. NEUROPTERA. 

Urysopa vulgaris SCHNEID. Monogr. p. 68. t. 8. WALK. List. 
Neur. II. 239. M’Lacnt. Trans. Ent. Soc. 1868. 200. WALLENGR. 

Skand. Neur. in Act. Acad. Scient. Holm. Tom. IX. N:o 8. 
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p: 23. Speeimina ab europeis tantum genis fiavidis nee pur- 
purascentibus diversa.. Dom. WALKER |. c. p. 238 speciem ex 
Africa occidentali descripsit, quam Ch. congruam nominavit. 
Hoec forte est eadem ac nostra species, sed de cursu costuls 
transvers®& interioris inter ramulum radialem et ramulum ulna- 
rem silet, quare quaestionem solvere non possumus. Gene flava 

speciminum nostrorum saltem differentiam nullam specificam 
prebunt et de cetero speeimina africana cum europsis omni 
modo conveniunt. 

2. Notochrysa Mac Lachlani n. sp. flava; capite artieulisque 2 
basalibus antennarum flavis; antennis nigris; prothorace Hneolis 
2 transversis obliquis in utroque latere fuscis; abdomine nigro 
maculis dorsalibus magnis uniseriatis, maculis lateralibus et 
segmentorum ventralium marginibus postieis gracillimis flavis; 
costulis transversis areole costalis ad costam subeostalem plus 
minus obsolete, ramulo subradiali fere toto, costulis transversis 

ante et pone eum fere totis, serie costularum gradatarum antica, 
costulis transversis pone eam, costulis basalibus marginis inte- 
rioris, costula transversa pone areolam ulnarem tertiam macula- 
que trigona marginis interioris fusco-nigris. L. al. exp. circit. 
40 millim. 

Hab. in Transvaalia. 
Deser. Statura N. fulvicipitis at major et aliter colorata. 

Caput flavum in fulvedinem vertens, forte in animaleulo vivo 

fulvum. Antenne nigra, articulis 2 baseos flavis. Os cum 
partibus flavum. Thorax pallide flavus; prothorax latior quam 

longus, supra depressus, excavatus, lineolis 2 transversis obli- 

quis in utroque latere; he lineol® in margine laterali exeunt, 
sed in medio prothoracis non cohzxrunt; mesothorax linea trans- 

versa nigra ad marginem anteriorem punctoque sat magno fusco 
in utroque bubone ormatus; metathorax unicolor videtur, sed in 

nostro specimine mutilatus. Pectus flavum, fusco-maculatum, 

sed in specimine nostro leesum. Pedes flavi; antici macula -mi- 

nuta fusca ad basin tibiarum in latere anteriore notati; inter- 

medii annulo fusco prope apicem femorum ornati; postiei annuli 
vestigium ejusmodi gerunt; tarsi omnes obscuriores. Abdomen 
nigrum maculis maximis flavis uniseriatis in dorso maculisque 
ejusdem coloris uniseriatis sed elongatis in utroque, latere sig- 
natum; margo posterior segmentorum ventralium gracillime 
flavus; segmenta postica abdominis in specimine nostro fracta. 
Ale quam in N. fulvieipite acutiores, fere ut in N. variegata 
format, omnes virescentes costis viridibus. Costul® transvers& 

areole costalis ad costam subeostalem fusco-nigr&, basales la- 
tissime fusco-nigre, sed religu& tantum punctats et postic® 
unicolores. Costula transversa baseos inter costam subcostalem 
et ramulum radialem tota nigra. Ramulus subradialis usque 
ad pterostigma fuseo-niger, maculis virescentibus. Costul& trans- 
verse inter ramulum subradialem et ramulum radialem fusco- 
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nigre, ad ramulum illum virescentes, pone pterostigma uni- 
colores, virescentes. Series costarum gradatarum anterior nigra, 

sed posterior virescens. Üostuls transvers® inter has series 
fere tote fusco-nigr&, tantum ad seriem posticam breviter vire- 
scentes, sed costulee transvers® inter seriem illam anteriorem 

et ramulum subradialem dimidiatim fusco-nigre. Ramulus ul- 
naris, ubi series costarum gradatarum anterior eum attingit, 

late niger, et costulae transvers&, qua cum eo ibi conjunguntur, 

etiam prope eum fusco-nigr@. Üostula transversa baseos et 
costula transversa tertia pone ramulum subulnarem, hac vero 
latius, fusco-nigre. Costul® transvers&® baseos, in marginem in- 
teriorem exeuntes, ad marginem ipsum late fusco-nigr® et ad 
exitum  coste subdorsalis in margine interiore macula trigona 
ejusdem coloris, .fere ut in N. variegata, tenet locum. Ptero- 
stigma virescens, macula fusca, non vero ita distineta ut in N. 

varia ornatum. Als postice ut anticae colorat&, sed costula 

areol® costalis, costulaee baseos et marginis interioris virescentes 
et macula trigona nigro-fusca nulla. 

Termes jatalis FABR. E. S. II. 87. Burm. Handb. II. 2. 765. 
WALK. List. Neur. III. 510. 2. 

Cenis sp. in collectione adest sed valde lasum et descriptu 

ineptum. Caput et pedes desunt. Als vitrexe, pallida, nec 

infuscat&, nervis 2 costalibus nigro-fuscis, reliquis pallidis. Ab- 
domen supra fuscum infra album, filamentis albis, minime pi- 

losis. OC. discolor BURM. non esse .potest. 

II. HEMIPTERA. 

Aethus indieus DaLLas. List. I. 114. Ae. perosus STÅL. Hem. 
Afr. I. 23. Specimen unicum. 

Dismegistus fimbriatus Tage. STÅL. Hem. Afr. I. 28. Spe- 
cimina plura. 

Callidea Dregii Germ. STÅL. Hem. Afr. I. 42. Specimen 
unicum mense Septembris captum. Specimen alterum in col- 
lectione adest, forte varietas hujus speciei. Articulus primus 
antennarum secundo longior, tertio multo brevior et tertius se- 
cundo duplo longior nec non margo lateralis ventris immacu- 
latus, omnino ut in hac specie. Color fere eadem, sed caput 

cum thorace chalybeo-coerulem; limbus lateralis thoracis usque 
ad angulum ceinabarinus; thorax vittis 2 gracilioribus mediis 
cinabarinis; caput unicolor; limbus totus cum vitta media scu- 
telli late chalybeo-coeruleus; macule 6 scutelli nigra sed ma- 
jores; color antennarum, pedum, pectoris et ventris omnino ut 

in speciminibus typieis. 

Sph@rocoris punctarius Wesrw. StÄrL. Hem. Afr. I. 49, var. ' 
a. b. c. Specimina plura. 
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22. 

Sergia obscura DALLAS. STÅL. Hem. Afr. I. 58. var. a. 

Sergia illota STÅL. Hem. Afr. I. 58. 

Glypsus conspicuus Westw. SrÄrL. Hem. Afr. I. 64. 

Macrorhaphis tristis H.-S. StÄL. Hem. Afr. I. 65. Speeimen 

die 23 Martii vespere captum. 

Canthecona Ylofa GUER. STÅL. Hem. Afr. I. 67. var. b. 

Claudia pavonina Westw. STÅL. Hem. Afr. I. 75. 

Bolbocoris rufus Westw. StAL. Hem. Afr. I. 86. 

Atelocera foveata DALLAS. STÅL. Hem. Afr. I. 97. 

Coenomorpha nervosa DALLAS. STÅL. Hem. Afr. I. 103. 

Paramecocoris vittiventris STÅL. Hem. Afr. I. 114. 

Diploxys rostrata Fagr. STÅL. Hem. Afr. I. 127. Specimen 

ad Christianam .captum. 

Eysarcocoris misella STAL. Hem. Afr. I. 135. 

Aspavia albido-maculata STÅL. Hem: Afr. I. 138. 

Veterna sanguineirostris THBG. STÅL. Hem. Afr. I. 154. Spe- 
cimina plura. 

Veterna natalensis STAL. Hem. Afr. I. 156. 

Cappea apicalis H.-S. StåL. Hem. Afr. I. 165. 

Cappea scapularis Tue. StTÄL. Hem. Afr. I. 166. 

Eliomorpha bella STÅL. Hem. Afr. I. 176. 

Agonoscelis versicolor FABR. STÅL. Hem. Afr. I. 178. 

Agonoscelis erosa Westw. StÄL. Hem. Afr. I. 179. 

Bagrada hilaris Burm. STAL. Hem. Afr. I. 187. 

Nezara viridula Lın. STÅL. Hem. Afr. I. 193 cum varietati- 

bus. Specimen varietatis N. orbi STÅL. mense Martis captum. 

Nezara pura StÄL. Hem. Afr. I. 198. 

Platacantha lutea Westw. STÅL. Hem. Afr. I. 199. Specimen 
ad Christianam captum. 

Antestia variegata THBG. STÅL. Hem. Afr. I. 202. var. e. 

Aspongopus viduatus FABR. STÅL. Hem. Afr. I. 216. var. c. 
Specimen ad Christianam captum. 

Aspongopus nubilus Westw. STÄL. Hem. Afr. I. 218. var. a. 
Specimina mense Aprilis capta. 

Phyllocephala foveata Dauuas. STÅL. Hem. Afr. I. 236. 

Phyllocephala jasciata STÅL. Hem. Afr. I. 236. 

Schizops natalensis STÅL. Hem. Afr. I. 242. Specimen ad 
Waterberg mense Novembris captum. 
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35. Mygdonia valga LIN. STÅL. Hem. Afr. II. 18. 

36. Mictis pectoralis GERM. STÅL. Afr. II. 31. 

37. Mictis annulicornis Germ. STÅL. Hem. Afr. II. 38. 

38. Mictis pagana DALLAsS. STÅL. Hem. Afr. II. 40. 

39. Charommatus indutus STÅL. Hem. Afr. II. 62. 

40. Prismatocerus plagiatus GERM. STÅL. Hem. Afr. II. 66. 

41. Ornytus annulatus THBG. STÅL. Afr. II. 70. 

42. Cletus varius DALLAS. STÅL. Hem. Afr. II. 78. 

43. Theognis membranaceus FABR. StÄL. Hem. Afr. II. 86. 

44. Nariscus cinctiventris GERM. STÅL. Hem. Afr. I. 101. 

45. Corizus truncatus Tage. STÅL. Hem. Afr. II. 117. Fızs. Eur 

Hem. 234. 

46. Lygeus jamelicus FABR. STÅL. Hem. Afr. II. 126. Waık. 
Cat. V. 52. 

47. Lygeus rivularis: GERM. STÅL. Hem. Afr. II. 132. Waık. 
ter SD 

48. Lygeus trilineatus FABR. STÅL. Hem. Afr. II. 132. Waık. 
Cat. 53. 

49. Lygeus' teniatus STÅL. Hem. Afr. II. 133. WALK. Cat. V. 54. 

50. Lygeus elegans Wourr. STAL. Hem. Afr. II. 134. Wark. 
Cat. N ÖR 

91. Lygeus concinnus DALLAS. STÅL. Hem. Afr. II. 137. WALK. 
Cat. V. 53. 

52. Lygaeus jasciativentris STÅL. Hem. Afr. II. 140. WAaLk. Cat. 
Walk 

53. Nysius binotatus GERM. Specimen valde lesum ad Christia- 
nam lectum forte hujus speciei. 

54. Beosus apicalis Dauzas. STÅL. Hem. Afr. II. 165. 

55. Dermatinus limbifer STAD. Hem. Afr. III. 12. 

56. Dermatinus notatus n. sp. niger, supra punctulatus, apice 
summo scutelli anguloque postico limbi lateralis thoracis infra 
flavo-albidis; thorace, scutello hemilytrisque pilis brevissimis 
rarioribus flavis depressis; pedum anticorum femoribus inermibus 
tibiisque interdum plus minus ferrugineis. Long. 6—8 millim. 

Specimina ad Waterberg mense Novembris et ad Christi- 
anam lecta. 

57. Dysdercus superstitiosus FABR. STÅL. Hem. Afr. III. WALK. 

Car VE182% 

58. Der@coris sp. Specimen male conservatum etdeseriptu ineptum. 
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59. Eurymecoris tabescens STÅL. Hem. Afr. III. 22. 

60. Brachytropis australis n. sp. virescente flavo-fulvida, limbo 
laterali thoracis pallide flavo, vittis duabus thoracis remotis 

obsoletis fuscescentibus, apiceque rostri nigro; hemelytris palli- 
dioribus vitta obsoletissima virescente; articulo seeundo anten- 

narum primo fere quadruplo tertioque plus duplo longiore, 

tertio primo longiore, quarto tertio nonnihil breviore et primo 
nonnihil longiore.. Long. 7 millim. 

Speeimen unicum. 2. calcarate aftinis. Calcaria femorum 
posticorum omnino ut in illa specie. Articuli tarsorum obsole- 
tissime infuscati. Artieulus primus antennarum quam in specie 
memorata crassior et cum articulo secundo magis pubescens. 
Seutellum speciminis nostri laesum. 

Mezira cafjra STÅL. Hem. Afr. III. 35. 

Nabis cafra STÅL. Hem. Afr. III. 41. 

Holoptilus lupus n. sp. testaceus, fusco-setosus, setis superi- 
oribus articuli secundi antennarum albidis, lateribus ventris, 

marginibus segmentorum exceptis, fuscis; hemelytris abdomine 
.paullo longioribus, sordide albido-hyalinis, membrana haud fusco- 

conspersa, maculis 4—5 oblongis marginis exterioris, macula 
maxima transversa subquadrata anteriore, marginem exteriorem 
antrorsum attingente, punctoque mox pone illam atris. Long. 
7 millim. 

Specimen unicum. A ZH. urso, H. vulpi et H. nebuloso 
brevitate hemelytrorum et signaturis mox dignota. Macula 
magna atra hemelytrorum tantum angulo suo antico marginem 
exteriorem attingit, et ibi maculam minutam coloris fundi inter- 
dum includit. Femora cum rostro plus minus fusco-testacea. 

Blapton ramentaceus GERM. STÅL. Hem. Afr. III. 60. 

Vitumnus senicus STÅL. Hem. Afr. III. 69. 

Reduvius rufus Tuse. StÅL. Hem. Afr. III. 78. Specimen 
ad Christianam lectum. 

Reduvius erythrocnemis GerM. StåL. Hem. Afr. III. 78. 

Reduvius segmentarius GERM. STÅL. Hem. Afr. III. 79. 

Reduvius albo-pilosus SIGN. STÅL. Hem. Afr. III. 81. Spe- 
cimen unicum. 

keduvius violentus Germ. STÅL. Hem. Afr. III. 82. 

Reduvius puberulus STÅL. Hem. III. 85. Forma typica. 

Coranus oblongiceps STÅL. Hem. Afr. III. 94. 

Ramphidosoma majus GERM. STÅL. Hem. Afr. III. 98. 

Betrichodia cruz Tuse. STÅL. Hem. Afr. III. 106. 

Ectrichodia patricia STÅL. Hem. Afr. III. 107. Ad Water- 
berg mense Novembris lecta. 
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Acanthaspis sp. Specimen laesum hujus generis ad Ohristi- 
anam lectum. 

Bebius cafer STAL. Hem. Afr. III. 155 ad Christianam captus. 

Oncocephalus Stälü n. sp. pallide testaceo-stramineus an- 
tennis concoloribus; lineis 2 gracillimis supra in capite, linea 
utringue ante oculos, maculis 3 pone oculos, macula magna 
oceipitis, vitta media dorsali vittaque in utroque limbo laterali 

thoraeis, macula in medio partis inferioris rostri ejusque apice, 
lineola clavi, macula cellulee sexangularis corii, puncto basali 
maculaque elongata areolee exterioris membranz, apice femorum 
posticorum late, vittulis plurimis confluentibus, apicis femorum 
reliquorum, macula interiore basali tibiarum, stigmatibus nec 
non maculis irregularibus pectoris atris; clavo versus apicem, 
corio postice ad suturam clavi membranaque infuscatis. Long. 
16 millim. 

Specimen unicum. Margo lateralis thoracis fere in medio 
tubereulo minuto armatus. Im dorso thoracis inter tubercula 
illa lateralia tubereula adhue minora adsunt. Artieulus primus 
antennarum parte anteoculari capitis brevior. Articulus primus 
rostri secundo nonnihil brevior. Anguli laterales thoracis acu- 
minati. Hemelytra abdomine breviora atque paullo angustiora. 
Femora antica inerassata. Tibiarum prasertim anticarum apex 
niger. Color seutelli speciminis nostri suspeetus videtur. 

Laccocoris hmicola STÅL. Hem. Afr. III. 178 ad Christi- 

anam lecta. 

Appasus luridus Germ. STÅL. Hem. Afr. III. 184 eodem loco 
captus. 

Laccotrephes grossus FABR. STÅL. Hem. Afr. III. 186 in 
terra Maraboo lectus. 

Anisops perpulcher StÄL. Hem. Afr. III. 192. 

Corisa irrorata FırB. Sp. Gen. Cor. pag. 18. n. 9 ad Christi- 

anam capta. 

(orisa meridionalis n. sp. fusca; pronoto subtilissime rastrato, 

margine lineisque 8 integris flavis; clavo subtilissime 'rastrato, 
lineis baseos subparallelis aut furcatis figurisque reliquis sigmoi 
deis flavis; corio membranaque figuris irregularibus undulatis, 

plus minus confluentibus, flavis; hemelytrorum costa et mem- 
brane margine interno late pallidis absque figuris coloratis; 
capite subacutangule corpore infra ochro-leueis; tarsis pedum 
posticorum vitta subfusca supra notatis; xypho brevi; palis 

brevibus ceultratis, apice non areuatis. 9. Long. 7 millim. 
Proecedenti affinis at major, eapite fere acutangulo nec ob- 

tuse angulato mox distineta. Lines pronoti integre. Carina 
ejus antice sat distineta, sed postice evanescens. Margo inte- 
rior membranz late pallidus, pellueidus, fere absque signaturis, 
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85. 

36. 

87. 

88. 

39. 

90. 

AM. 

92. 

93. 

nec concolor ut in praecedente. Margo ejus exterior concolor, 
nec late fuscus. Specimen ad Christianam lectum. 

Platypleura Wahlbergi STAL. Hem. Afr. IV. 13. Ad Pre- 
torıam mense Decembris specimen captum. 

Platypleura guttulata SIGN. STÅL. Hem. Afr. IV. 14. Ad 
Christianam specimen lectum. 

Platypleura Haglundi STÅL. Hem. Afr. IV. 14. 

Melampsalta leucoptera GERM. STÅL. Hem. Afr. IV. 44. 

Melampsalta variegata OuLıv. STÅL. Hem. Afr. IV. 44. 

Locris arithmetica WALK. STÅL. Hem. Afr. IV. 58. Specimina 
mense Martii capta. 

Olovia callifera STÅL. Hem. Afr. IV. 77. 

Dictyophara Rochelii GUER. STÅL. Hem. Afr. IV. 155. 

Gyaria Walkeri STAL. Hem. Afr. IV. 247. 
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Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 1. 
Stockholm. 

Ombergs Lafvegetation. 

Af P. G. E. THEORIN. 

[Meddeladt den 13:Januari 1875 ] 

Den ästundan att vinna en fullständigare öfversigt öfver 

Ombergs intressanta lafflora, som hos mig uppstod, dä jag tvenne 

föregående somrar!) i och för lafstudier uppehöll mig på berget, 

blef uppfyld genom Kongl. Vetenskaps-Akademiens understöd, 

hvilket satte mig i stånd att redan sistlidne sommar kunna fort- 

sätta mina lichenologiska studier derstädes, för hvilka jag nu 

gar att redogöra. 

Den 1 sistlidne Juli anlände jag till Omberg och uppehöll 

mig der till den 26 på aftonen. Den 27, 28 och 29 gjorde jag 

exkursioner på Kolmorden omkring Åby för att vinna en jem- 

förelse mellan Ombergs gråstenslafvar och de härvarande. Den 7 

Augusti återvände jag till Omberg och fortsatte derstädes mina 

lichenologiska undersökningar alla följande dagar till och med 

den 12 i samma månad. 

Under hela denna tid gynnades jag af godt väder, och det 

enda, som i någon mån förringade utbytet af Ombergs lafskatter, 

var en ihärdig torka, som var ogynnsam för utvecklingen af 

jordlafvarne och framför allt Collemaceerna, samt säkerligen 

hindrade mig från att bland dem anträffa mången intressant form. 

Ombergs yttre utseende och geologiska byggnad samt be- 

skaffenheten af den trädvegetation, som uppträder pa bergs- 

ryggen, i sluttningarne och branterna, hafva förut blifvit skil- 

drade i mina Anteckningar om Ombergs Lafvar. 

1) P. @. E. THEORIN, Anteckningar om Ombergs Lafvar, aftryck ur redogörelsen 

för Elementar-Läroverken i Bohuslän 1874. 
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Deremot skall jag här söka att nagot utförligare redogöra 

för det egendomliga uti Ombergs lafvegetation samt anställa en 

jemförelse mellan de lafvar, som växa pa sjelfva berget, och de 

som förekomma pa motsvarande underlag + mil från sluttningar- 

nes bas, innan jag öfvergår till en speciel framställning af de 

lafformer, som trifvas på Ombergs olika underlag. 

Det har redan förut blifvit påvisadt, att lafvar förekomma 

på Omberg, hvilka annars uteslutande uppträda i den rena fjeil- 

bygden. Dessa liksom qvarglömda fjellformer af lafvar likaväl 

som af andra växtgrupper ja! äfven djur äro såväl som andra 

i tempererade länder uppträdande arktiska naturalster lemningar 

från den tid, da hela landet kunde kallas en polartrakt. Dessa 

fjellafvar finnas uteslutande strax intill Vetterns yta och an- 

träffas ej blott på högre bergväggar utan äfven på lägre sönder- 

styckade klippafsatser. Till de förra hör Lecidea platycarpa 

3 superba, som finnes pa de höga och jemnslipade Makebergens 

lodräta väggar och rätt ofta bestänkes med nedsipprande vatten; 

till de senare kan man räkna Thelopsis melathelia, som här och 

der alldeles uppfyller bergspringorna från Stocklycke till Häst- 

holmen, och Rinodina mniarcea, hvilken växer bland mossan på 

de låga klipporna vid Hästholmen. ; 

Hufvudmassan af Ombergs lafvar består naturligtvis af de- 

samme former, som nu tillhöra södra och mellersta Sverige. All- 

männast ibland dessa förekomma träd- och grästenslafvarne, 

hvilka senare pa Sjöbergens blottade ytor framvisa ett stort 

antal individer, om än arterna ej äro sa manga. Här förekomma 

ofta i stor mängd, synnerligast på de lodräta bergshöjderna, utom 

vanliga gråstenslafvar äfven sådana, som äro sällsynta i andra 

trakter eller der hafva andra underlag. Ibland dessa äro: 

Acarospora sinopica, Placodium circinatum, Lecanora subfusca 

och frustulosa, Gyaleeta cupularis, Aspicilia lacustris, Biatora 

rupestris, Sarcogyne Ülavus, Lecidea speirea och eleochroma 

3 pilularis, Opegrapha Persoonii, Endocarpon Huviatile, Thelopsis 

melathelia, Staurothele hymenogonia, Thelidium Sprucei, Segestria 
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lectissima, Polyblastia intercedens, Verrucaria nigrescens, Collema 

plicatile och eristatum. 

På dessa klippor i Sjöbergen, hvarest ofvannämnda lafvar 

hafva sin trefnad, visa sig deremot, så snart bergväggen är hög 

och lodrät, en hel mängd annars vanliga grastenslafvar vara 

ganska sällsynta. Bland dessa böra Parmelia-, Physcia-, Ne- 

phroma- och Peltigera-arter, Lecanora atra och sordida samt 

flertalet af vanligare gråstens-Lecideer omtalas. Aro deremot Sjö- 

bergen mindre lodräta, eller hafva de flere öfver hvarandra be- 

lägna afsatser, hvarigenom de synas liksom sönderstyckade, 

återfinner man på dem de lafvar, hvilka vanligast kläda grä- 

stensbergen och derföre äfven finnas på de Ombergs nakna berg- 

sidor, som höja sig öfver slätten. Pa dessa klippafsatser och 

spetsar träffar man ganska ofta Parmelia-arter, Pannaria micro- 

phylla, Placodium saxicolum, Lecanora atra, sordida och sulphurea, 

Caloplaca aurantiaca och ferruginea, Aspicilia cinerea, Biatora 

rivulosa, vanliga grastens-Lecideer och Rhizocarpeer samt Collema 

flaccidum, medan såväl här som på de lodräta sidorna Peltigera-, 

Nephroma-, Gyrophora-, Stereocaulon- och Cladonia-arter äro 

sällsynta eller alldeles saknas. 

Hvad åter trädlafvarne vidkommer, så finnas på Omberg 

rätt många, som i södra och mellersta Sverige äro ganska säll- 

synta eller derstädes uppträda på spridda och inskränkta ställen. 

Sådana äro: Gyalecta Flotovii, Thelotrema, Bacidia albescens 

och abbrevians, Pachyphiale corticola, Biatora erythroph&ea och 

sylvana, Arthonia lilacina, Calicium lentieulare, alboatrum och 

hospitans pa äldre ekar, Bacidia acerina, Bilimbia rufidula, 

Biatorina prasina « leta och Biatora helvola pa gran, Leptorhaphis 

lucida pa asp, Bacida vermifera pa björk och andra. För öfrigt 

är lafvegetationen pa träden densamma, som allmännast anträffas 

i liknande bygder, fastän granarne, sannolikt tillfölje af sin 

kraftiga och hastiga tillväxt, ega jemförelsevis få lafvar och i 

allmänhet hysa få exemplar af Usnea och Bryopogon men en 

stor mängd af Biatorina tricolor, Cetraria glauca och Parmelia 

- physodes. 
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Lafvar, som älska yngre sedimentära bergarter, äro pa 

Omberg ej blott fa utan ock blandade med andra stenlafvar; ty 

dels hafva dessa lager en ringa utsträckning, dels hafva de varit 

underkastade stora omkastningar. Emellertid har jag pa sand- 

stenen vid Elverum funnit utom Thelidium Zwackhii och epipo- 

leum samt Endoccocus rimosicola den förut blott i Skottland 

och Frankrike anträffade Bilimbia violacea. Pä kalkstenar och 

kalklager samlades Acarospora Heppii, Pannaria Schereri och 

Collema auriculatum, som hos oss sällan iakttagits, äfvensom 

de något allmännare Acarospora glaucocarpa, Gyalecta cupularis, 

hvilken är en bland Ombergs allmännaste lafvar, Hymenelia 

Prevostii, Rinodina Bischofii, Bilimbia coprodes, Sarcogyne 

simplex, Sagiolechia protuberans och Opegrapha conferta. Ler- 

skifferlagren ater hafva knappt en enda för dem egen art och 

för öfrigt blott några ytterst fa gemensamma med kalklaeren, 

såsom Staurothele hymenogonia, Opegrapha Persoonii och andra. 

Till ofvan uppräknade, af mig på Omberg anträffade, mer 

eller mindre sällsynta lafvar, böra ännu fogas ett par, bland 

hvilka Bilimbia chlorotica, som växer på branta granitväggar i 

Mullskräerna och Sjöbergen, och Biatora coarctata , obtegens, 

som jag fann pa humusrik jord i Väfversunda barrskog, förut 

aldrig iakttagits i Sverige, under det andra förut upptäckts blott 

på nagra fa ställen. Till dessa höra Rinodina arenaria, som 

växer pa granit vid vestra djurledet, Lecanora atriseda på 

klipporna vid Hästholmen, Lecanora detrusa och Biatora gibberosa 

pa stubbar och trädrötter vid Stocklycke samt Leptogium pal- 

matum pa granitväggar i Mullskräerna. 

Dessutom är det ett lätt skönjbart förhållande, att jordlaf- 

varne utgöra en underordnad del af den Ombergska Lafvegeta- 

tionen och, att af de lafvar, som kläda den tunna jordskorpan pa 

Ombergs berghällar eller häftat sig fast i bergspringorna, Psora- 

och Toninia-arterna äro mycket fa och blott i torftiga exemplar 

anträffas pa ett eller annat ställe. Bilimbia milliaria, sphaeroides 

och, hypnophila samt Biatora fusca med formen atrofusca in- 

ställa sig alltid pa vissnande mosstufvor och atföljas vanligen 
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af Gyalecta cupularis samt Biatora rupestris, sa snart kalk- 

haltigt vatten på mossan afsatt en tjockare eller tunnare skorpa 

Ofvergaende till lafvegetationen på 4 mils afstånd. från 

sjelfva berget, skall jag först till jemförelse med de lafvar, som 

omnämnts växa på Sjöbergen, redogöra för dem, som hafva sitt 

hemvist pa klipporna vid Hästholmen. 

Dessa strandklippor utgöra en fortsättning af Ombergs kri- 

stalliniska bergarter och äro från dem skiljda genom den blott 

1 mil breda viken, som från Vettern inskjuter mellan Omberg 

och Hästholmen. Pa ifrågavarande ofta mossklädda klippor 

träffar man: Bryopogon, Cornicularia aculeata, Evernia furfuracea, 

Peltigera horizontalis, vanliga sten-Parmelier, Physcia cesia, 

Xanthoria elegans, parietina och vitellina, Pannaria microphylla, 

Massalongia, Placodium saxicolum, Acarospora smaragdula, Hema- 

tomma coccineum, Lecanora atra, subfusca y campestris, frustu- 

losa, sulphurea och atriseda, Caloplaca aurantiaca och ferruginea, 

Rinodina mniarea,°Aspicilia cinerea, Urceolaria, Cladonia cocci- 

fera, pyxidata, cenotea, rangiferina, gracilis och furcata, Stereo- 

caulon paschale, Gyrophora polyphylla och polyphylla 5 deusta, 

Toninia squarrosa, Biatora rivulosa och lucida, Lecidea fusco- 

atra, fuscoatra 2 subcontigua, cinereoatra och macrocarpa, 

Buellia alboatra 5 margaritacea, Rhizocarpon badioatrum, grande 

och geographicum, Sph&rophorus coralloides, Endocarpon fluvia- 

tile och hepaticum, Thelopsis melathelia, Collema flaccidum samt 

Leptogium scotinum. 

Om man från Hästholmen begifver sig åstad i afsigt att pa 

+ mils afstand från Ombergs fot kringgå berget ända till Borg- 

hamn, sa träffar man först i Dags mosse några för lafvar pas- 

sande underlag. Men ej blott mossen utan ock de här växande 

svaga furarne äro nästan utan all lafvegetation, om man från- 

räknar de obetydliga spår af Buellia myriocarpa, Parmelia physodes 

och Lecanora subfusca, som finnas pa de senare.. Först bortom 

Väfversunda vid Djurkällan och härifrån fram till Hofvanäs 

finnas mindre dungar af hvarjehanda trädslag, och här växa åt- 



144 THEORIN, OMBERGS LAFVEGETATION. 

skilliga lafvar, som böra jemföras med dem som växa pa mot- 

svarande underlag i berget. 

De äldre ekar, som sta mer trängda och skuggade pa berget, 

ega nemligen en mängd lafformer, som saknas pa slätten, sasom 

Nephroma-arter, Stieta pulmonaria, Gyalecta rubra, Bacidia ab- 

brevians, Bilimbia hypnophila Biatorina Ehrhartiana, Biatora 

quernea, erythroph®a och sylvana, Opegrapha varia, Bactrospora 

dryina, Arthonia lilacina, Calicium roscidum, trabinellum, lenti- 

culare och alboatrum, Coniocybe furfuracea och Acrocordia gem- 

mata. Af de vid Djurkällan växande ekarne hafva saväl yngre 

som äldre blott vanligare lafvar, som återfinnas pa Ombergs friskare, 

i sluttningarne mer fritt uppträdande exemplar af detta trädslag. 

Säsom sadana kunna nämnas: Ramalina calicaris med olika va- 

rieteter, Evernia prunastri, Parmelia olivacea och saxatilis, Physcia 

stellaris och ciliaris, Xanthoria parietina- och vitellina, Lecanora 

subfusca och albella, Lecidea eleochroma, Buellia alboatra, Per- 

tusaria communis och Pyrenula leucoplaca. 

I närheten af Djurkällan äfvensom häremellan och Hofvanäs 

finnas mindre dungar af medelstora granar, som äro föga laf- 

klädda och atminstone sakna manga arter, som utmärka mot- 

svarande trädslag pa berget. Först bör nämnas, att granarne 

pa det ofvannämnda afstandet från berget blott ega Usnea, 

Evernia prunastri och furfuracea, Ramalina calicaris, Parmelia 

saxatilis, olivacea, physodes och diffusa, Lecanora subfusca, 

Buellia myriocarpa och Lecidea eleochroma. Granarne pa berget, 

hvilka allmänt hysa ofvannämnda lafvar, äro dessutom hemvist 

för en mängd andra, som pa slätten saknas eller der hafva en 

torftig tillvaro. Till dessa kan man räkna Bacidia acerina och 

atrosanguinea. Biatorina diluta, prasina « leta, mixta (som är en 

bland de allmännaste lafvarne pa berget, uppträder här ytterst 

sparsamt), Biatora vernalis och helvola, Schismatomma, Ope- 

grapha vulgata, Arthonia mediella och marmorata samt Calicium 

curtum och nigrum. Slutligen träffas ej Bryopogon, Cetraria 

glauca och GCaloplaca cerina i den mängd på slättens som på 

bergets granar. 
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Till jemförelse med orästenslafvarne pa de Ombergs berg- 

hällar, som resa sig öfver slätten, kan jag anföra de lafvar, 

som jag anträffat pa grastenshällarne kring Åby på Kolmordens 

sydvestliga kant. De, som uppträda på det senare stället men 

saknas på klintarne vid Alvastra, betecknas med f. Förteck- 

ningen blir då den, som nu följer: Usnea, Bryopogon, Corni- 

cularia aculeata, Ramalina pollinaria, Evernia juniperina, Tf fur- 

furacea och prunastri, Cetraria glauca och islandica, Nephroma 

papyraceum 8 sorediatum, Peltigera rufescens, canina och ma- 

lacea, Stieta scrobiculata, Parmelia saxatilis, olivacea, conspersa, 

f centrifuga, incurva och fstygia, Physcia cssia, Xanthoria mu- 

rorum och vitellina, Pannaria lanuginosa och microphylla, Massa- 

longia, Placodium saxicolum, Acarospora.smaragdula, Hematomma 

coccineum, Lecanora tartarea, atra, fsubfusca y campestris, varia, 

varia 8 polytropa, f atriseda, sordida 8 subcarnea och sulphurea, 

Caloplaca ferruginea och aurantiaca, Aspicilia cinerea och gibbosa, 

Urceolaria, Stereocaulon coralloides, paschale och f tomentosum, 

Cladonia rangiferina, furcata, squamosa, coccifera, bellidiflora och 

turgida, Gyrophora hirsuta, f polyrrhiza, polyphylla och polyphylla 

3 deusta, Umbilicaria pustulata, f Schzreria lugubris, Biatora lu- 

cida, Trivulosa och fuliginosa, f Bacidia asserculorum, ft Arthro- 

rhaphis, Lecidea fpansola, fuscoatra, fuscoatra 5 subcontigua, 

1 pantherina, flapicida och einereoatra, Rhizocarpon badioatrum, 

grande och geographicum, t Spharophorus coralloides och f fra- 

silis, F Coniocybe furfuracea, f Endocarpon miniatum, Verrucaria 

nigrescens, Collema flaccidum och Leptogium lacerum. Såsom 

tydligt synes för hvar och en af ofvanstäaende förteckning, växa 

flere af nu uppräknade lafvar ej omedelbart på berget utan ock 

på samt bland mossan, som täcker detsamma. 

I förutnämnda anteckningar om Ombergs lafvar är en för- 

teckning lemnad på de lafvar, som jag förra gången fann på 

Omberg. Men emedan denna förteckning för få torde blifva 

tillgänglig, och då dessutom en stor mängd lafvar af mig sistlidne 

sommar på Omberg iakttogos, som ej finnas upptagna i denna 

speciella uppräkning, samt äfven de förut från Omberg kända 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 1. 10 
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lafvarnes utbredning pa berget af mig nu är bättre känd, sa 

har jag trott, att det skulle vara för Sverges lichenologer af ett 

visst intresse att nu erhålla en fullständig lista på alla de laf- 

former, om hvilka man vet, att de trifvas på detta för lafstudier 

tacksamma berg. Af omnämnda skäl lemnar jag här en sådan. 

Med afseende på artnamnen, så har jag rättat mig efter den 

nya uppfattning” af synonymien, som i Lichenographia Scandi- 

navica finnes framlagd. Deremot har jag ej trott det vara 

lämpligt att rätta mig efter nämnde verk ifråga om systematiken, 

länge som det ännu ej är fullständigt utgifvet. 

Ännu en gang vill jag offentligen hembära författaren till 

Lichenographia Scandinavica, Dr TH. M. FRIES, min tacksamhet 

för det bistånd, som han har lemnat mig vid bestämningen af 

lafformer, som för mig varit okända. 

För alla uppgifter om lafvarnes förekomst eller utbredning på 

Omberg är jag sjelf ansvarig, der ej en annan särskildt nämnes. 

Usnea barbata (L.), allmän på träd, fastän ej i stor mängd på samma 

ställe; mindre allmän på gråsten. ; 
— var. hirta (L.), allmän på Eardesgärdar stundom på träd. 
— var. plicata (L.), allmän på ad uppträder stundom på 

gråsten. 
Bryopogon jubatus (L.) var. proliwus (ACH.), temligen vanlig på träd. 

== = chalybeiformis (L.) förekommer någongång på gråsten. 
Alectoria ochroleuca (EHRH.) har af mig anträffats i få exemplar 

på gran. 
Cornicularia aculeata (SCHREB.), här och der på marken. 

Ramalina calicaris (L.) « fraxinea (L.), allmän på ek. 

— BB fastigiata (PERS.), temligen allmän på ek och andra 
trädslag. 

— y Jarinacea (L.) träffas på hvarje trädslag, fastän aldrig 
i stora massor på samma ställe. 

— 0 canaliculata Fr. är mycket. sparsammare än föreg. 
—  pollinaria (WESTR.), på skuggade bergsidor vid vestra djur- 

ledet och i Sjöbergen, hvarest den synnerligast på 
Måkebergen träffas 1 oerhörd mängd. 

Cetraria islandica (L.) växer här och der på Hanken. såsom vid 
Väfversunda och vestra djurledet. 

—  Juniperina (L.) är ovanligt sällsynt på en. 
—  se@pincola (Eurn.) ß chlorophylla (HUMB.), på g gärdesgårdar 

kring Swarzwald. 
— glauca (L.) är en bland Ombergs allmännaste lafvar på så- 

väl träd som gråsten. 
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Evernia prunastri (L.), allmän på träd, är en af granens allmännaste 
lafvar och finnes äfven här och der pä grästen. 

—  furfuracea (L.), allmän på träd, men sällsynt på gråsten. 
Nephroma areticum (L.) skall enligt HOLMGREN vara funnen nära 

Borghamn. 
— tomentosum (HorrM.), vid basen af bokar vid Stocklycke. 
— papyraceum (HorrM.), allmän på träd, gråsten och mossa. 

== p sorediatum (SCHAR.), bland mossan på Alvastra klintar. 
Peltigera aphtosa (L.), allmän på marken och bland mossan. 

— malacea AcH., allmän bland mossan. 
= canina (L.), allmän på marken och bland mossan. 
— rufescens FR., här och der på stubbar kring Swarzwald 

och Hjessen. 
— polydactyla Horrm., temligen allmän bland mossan. 
— horizontalis (L.), allmän på mossklädda grästenar. 
— venosa (L.), på jord i bergsremnor vid Stocklycke. 

Solorina saccata (L.), på jord vid Borghamn och Stocklycke. 

Sticta pulmonaria (L.), temligen allmän på träd och gråsten. 
—  scrobiculata (Scop.) är något allmännare än föregående. 

— herbacea (Hups.), vid foten af Marbergen, der den kläder en 

stor yta af den branta, skuggade bergväggen. 
Parmelia sawatilis (L.) är utan all jemförelse Ombergs allmännaste 

träd- och grästenslaf. 
= ß omphalodes (L.) träffas någongång på gråsten. 
—  physodes (L.) är mycket allmän i synnerhet på gran. 
— hyperopta AcH. förekommer någongång på multnande trä. 
= Acetabulum NECK. skall förekomma på Omberg enl. WNBG. 
— olivacea (L.) är mycket allmän på träd och gråsten. 
— * aspidota Act. träffas någongång på träd. 
= stygia (L.) uppträder temligen allmänt på grästenar. 
— conspersa (EHRH.) är mycket allmän pä grästen. 
= centrifuga (L.) finnes på granit vid vestra väggar. 
— difusa (WEB.) är särdeles vanlig på gran och trä. 

Physcia ciliaris (L.) träffas ofta på löfträd och såsom formen £ humilis 
på jordklädda stenar vid Alvastra. 

—  stellaris (L.) är mycket vanlig på löfträd. 
— : 2? adscendens Fw., på ek vid vestra djurledet. 
—  pulverulenta (SCHREB.), allmän på löfträd. 

—  cesia (Horrm.) är mycket allmän på gråsten i synnerhet 
på flata hällar. 

— obscura (EHRH.) är allmän på de lodräta klipporna vid Röd- 
gafvel och på Måkebergen. 

Xanthoria parietina (L.), allmän på träd och gråsten. 

— murorum (HOFFM.), här och der på kalk vid Borghamn 
och Alvastra; finnes någongång på granit i Sjöbergen. 

— ß miniata HorrMm. uppträder på skuggade granitklippor 
vid Alvastra. 

— elegans (LINK.), på strandklipporna vid Vettern i närheten 
af Hästholmen. 



148 THEORIN, OMBERGS LAFVEGETATION. 

Xanthoria vitellina (EHkH.), allmän på träd, plank och gråsten. 
Pannaria rubiginosa (THUNB.) var. conoplea (AcH.), vid vestra väg- 

gar på granit. 
— plumbea (LIGHTF.) förekommer på lodräta, mycket skug- 

gade bergsidor vid vestra väggar och Stocklycke. 
— microphylla (Sw.), allmän på kalk och gråsten. 
=> triptophylla (Acn.), på mossa vid vestra väggar och Stock- 

lycke; bland mossa på kalkstenar vid södra djurledet. 
= Schereri Mass. är ganska allmän på kalkstenar 1 synnerhet 

kring Väfversunda och på Hjessen. 
— hypnorum (VAHL.), allmän på jord och mossa. 
— lanuginosa (ACH.), pa skuggade klippor i Sjöbergen och 

på Alvastra klintar. 
Lecothecium corallinoides (HOFFM.), allmän på kalkstenar, som ligga 

i jordbrynet. 
Massalongia carnosa (DicKs.) är temligen allmän på jord och något 

mossklädd mark 1 synnerhet omkring flata hällar. 
Placodium sazicolum (PoLL.), allmän på gråsten; en form med tegel- 

lagda, hvitkantade thallusflikar finnes i stor mängd 
1 Sjöbergen. 

= circinatum (PERS.) finnes i stor mängd på många ställen 
i Sjöbergen. 

— albescens (HOFFM.), här och der på kalk. 
Acarospora glaucocarpa (WNBG.),, här och der på kalk vid och om- 

kring Väfversunda. 
= forma recedens medians NORMAN, vid södra djurledet 

på kalk. 
= Heppii Nze., på kalkstenar vid Stocklycke utmed en 

hålväg och på strandvägen vid hvitlersbäcken. 
— smaragdula (WNBG.), allmän på gråsten. 

— sinopica (WNBG.), här och der i Sjöbergen från Borg- 
hamn till vestra väggar. 

Hoematomma coccineum (D1CKS.), allmän på skuggade, lodräta grå- 

stensklippor. 
Lecania Syringea (ACH.), här och der på löfträd vid vestra djurledet 

och Väfversunda. 
— cyrtella (ACH.) finnes ganska ofta på löfträd. 

— forma sawicola, i Sjöbergen nära Stocklycke. 
Lecanora tartarea (L.), pa granit vid Väfversunda. 

= pallescens (L.), ferestädes på löfträd, såsom vid vestra 
väggar på ek. 

— atra (HuDs.), temligen allmän; stundom i stor mängd i 
Sjöbergen. 

= subfusca (L.), allmän på alla slags träd, finnes äfven på 

sten i Sjöbergen. 
— y campestris SCHER., på sten vid Väfversunda. 
— rugosa (PERS.), på bok vid Alvastra. 
— Hageni AcH., här och der på sten kring Elverum, Swarz- 

wald och vestra djurledet. ! 
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Lecanora 

Caloplaca 

Sambuei (PErs.), på asp vid Swarzwald. 
albella Horrm., allmän på träd. 
frustulosa (Drexs.), här och der på klipporna i Sjöbergen 

nära intill Vetterus vågsqvalp, 1 stor mängd vid 
Rödgafvel, vestra djurledet och Stocklycke. 

varia (EHRH.), allmän på träd. 

ß polytropa (EHRH.) uppträder någongång på lodräta klip- 
por i Sjöbergen. 

detrusa TH. Fr., på gamla stubbar vid Stocklycke. 
effusa PERS. « sarcopis (WNBG.), här och der på gärdes- 

gardar och gamla brädväggar. 
symmicta AcH., på alm vid Swarzwald. 
badia (PHRH.), här och der på gråsten vid Rödgafvel och 

vestra väggar. 

atriseda (Fr.), på strandklipporna vid Hästholmen. 
sordida (PERS.), på gråsten vid vestra djurledet och Röd- 

gafvel. É 

P subearnea (ACH.), allmän på lodräta klippor. 
sulphurea (HOFFM.), på mindre stenar ganska allmän. 
orosthea (ACH.), här och der i Sjöbergen, såsom på Mäke- 

bergens sidor. 
cerina (EHRH.), här och der vid Väfversunda, vestra djur- 

ledet och Stocklycke. 
pyracea (ACH.), på träd vid Väfversunda och Borghamn. 
citrina HOFFM., på kalk vid Borghamn. 
aurantiaca (LI6HTF.), temligen allmän på löfträd. 

ß flavovirescens Horrm., här och der på gråsten, i stor 
ymnighet flerestädes i Sjöbergen. 

ferruginea (Hups.) förekommer sparsamt på träd. 
ß festiva (FR.) är mycket allmän på strandklipporna. 

Rinodina sophodes (ACOH.), på oxel vid Swarzwald. 

Aspieilia 

Conradi KÖRB., på rutten ved omkring Hjessen. 
mniarea (AcH.), bland mossan på de låga strandklipporna 

vid Hästholmen; är egentligen en fjellform. 
exigua (ACH.), temligen allmän på träd. 
P confragosa (ACH.), på granit vid Väfversunda. 
Bischofii (HEPP.), här och der på kalk, såsom vid Alvastra, 

vestra djurledet, Borghamn och på Hjessen. 
BP immersa KörB. förekommer stundom tillsammans med 

föregående, från hvilken den svårt skiljes. 
arenaria (HEpp.), på gråsten vid vestra djurledet. 
calcarea (1.), flerestädes på kalk och kalkhaltig granit. 

P contorta ELK., vid Måkebergen på granit. 
aquatica KörB., på kalkhaltig granit vid vestra djurledet. 
lacustris (WIiTH.), vid Borghamn och på Mäkebergen. 

gibbosa (AcH.), på sandsten vid Elverum; en form thallo 
verrucoso, framkallad af växtplatsen på én brant, 

af vatten bestänkt granitvägg vid Alvastra. 
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Aspieilia cinerea (L.), allmän på gråsten. 

— 8 levata (ACH.), på granit vid Swarzwald. 

Gyalecta rubra (HorrM.), allmän på gamla ekar. 

—  cupularis (EHRH.) är en bland Ombergs allmännaste lafvar 
på kalk och alla de ställen, der kalkhaltigt vatten 
framrunnit. 

—  Flotovii KörB. förekommer på gammal ek i Mullskräerna 
och på Måkebergen. 

Urceolaria scruposa (L.), temligen allmän på skuggade klippväggar. 
Hymenelia Prevostii (FR.), på kalk vid Vatmersundear 

Petractis exanthematica (SM.) skall vara funnen på Omberg af STEN- 
HAMMAR (Vet.-Akad. Handl. 1846, p- 195). 

Thelotrema lepadinum (ACH.), på ek vid vestra väggar. 
Stereocaulon coralloides FR., på sten vid Väfversunda. 

— paschale (L.), Här och der på gråsten. 

Cladonia uncialis (L.), temligen allmän på torr jord och AA 
stenar; den kläder aldrig större sträckor utan finnes 

i allmänhet till jemförskevts ringa antal på hvarje 
plats. 

— rangiferina (L.), allmän bland mossan på marken och ste- 
nar; förhåller sig för öfrigt såsom föregående. >” 

— 8 silvatica (HOFFM.) finnes här och der blandad med 

hufvudarten. 
—  cenotea (AcH.), temligen allmän på stubbar; förekommer 

dock i större mängd på marken och gråstenar bland 
mossan. 

— _ squamosa HoFFM., allmän på marken och klippor bland 
mossan: träffas ofta med afvikande utseende och 

bleka apothecier på skuggade klippväggar. 
— = furcata HuDps. & crispata (ACH.), här och der på stubbar 

bland mossan. 
— > coccifera (L.), allmän på mossklädda klippor. 
— 8 pleurota (ELK.) förekommer tillsammans med hufvudarten. 
—  bellidiflora (AcE.), någongång bland mossan på klippor. 
—  digitata (L.) * macilenta (EHrH.) finnes på stubbar vid 

Vestlösa. 
—  botrytes (HaG.), här och der på stubbar. 
—  gracilis (L.), allmän på mossklädda klippor. 
— 8 hybrida (Acn.), ganska allmän bland mossan. 

—  * vertieillata (Horrm.), på jord vid Alvastra. 
—  fimbriata (L.), någongång på ruttnande stubbar. 
—  degenerans (FLK.), på ruttnande stubbar i Väfversunda skogar. 

—  cariosa (ACH.), bland mossan på Alvastra klintar. 
— = pyridata (L.), här och der på marken och mossklädda 

gråstenar. 
—  turgida (EuRH.), någongång på marken. 

Gyrophora polyphylla (L.), allmän på solöppna klippor. 
— B deusta (L.), pa Hjessen bland gräs och mossa. 

x 
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Gyrophora hirsuta (Acu.), ymnig pa lodräta klippor vid vestra väg- 
gar och Alvastra. 

— polyrrhiza (L.), vid Väfversunda på solöppna grästenar. 
Umbilicaria pustulata (L.). här och der på de höga, lodräta strand- 

klipporna; förekommer nästan aldrig på större flytt- 
block. 

Sphyridium byssoides (L.), här och der på marken, sällsynt på skug- 
gade bergsremnor. 

Toninia squarrosa (AcH.), bland mossan vid Hästholmen. 
— aromatica (SM.), på kalk eller kalkhaltig granit enligt Liche- 

nographia Scandinavica. 
— =. ceruleonigricans (LIGHTF.), på jord i bergsremnor enligt 

Lichenographia Scandinavica. 
”Bacidia rosella (PERS.), på ek vid vestra djurledet; här och der på 

bok, men ej så allmän som i vanliga bokskogar, 
fastän detta träd på flere ställen finnes i stor mängd 
i Ombergs sluttningar. 

—  rubella (PERS.), allmän på gammal ekbark. 
—  acerina (PERS.) träftas ofta på yngre granar kring Stock- 

lycke och Elverum. 
albescens (ARN.), i Mullskräerna på gamla ekar tillsammans 

med Gyalecta Flotovii. 
—  inundata (Fr.), vid Elverum på sandsten, i Mullskräerna på 

skiffer. 
—  arceutina (Acu.), ganska allmän på hvarjehanda trädslag. 
—  atrosanguinea (SCHER.), pa gran vid Swarzwald. 
—  Beckhausii (KÖRB.) träffas stundom på medelgamla ekar., 
—  abbrevians (NYL.), pa bok vid Stocklycke, på ek vid Höje 

och Borghamn. 
—  vermifera (NYL.), på björk vid Stocklycke, på ek vid Höje. 
— umbrina (ACH.) &« psotina (Fr.), på sälg vid Rödgafvel, vid 

Stocklycke på granit. 
Bilimbia spheroides (Dicks.), allmän på döende mossa. 

— rufidula GRE=WE, pa ung gran vid vestra väggar. 
_ chlorotica Mass. anträffas sparsamt pä branta granitväggar 

i Mullskräerna och Sjöbergen. 
violacea (Crovan), på halfvittrade sandstenar i den täta 

barrskogen jemte vägen ned till Elverums udde. 
— hypnophila (AcH.), allmän på döende mossa, helst om den 

fått kalköfverdrag; finnes äfven på gammal ekbark. 
— Negelii (HEPP.), ganska allmän på ek och asp. 

— forma recedens sawicola finnes på en granitvägg vid Rå- 
fallet och pä sandsten i skogen ofvan Elverums udde. 

— milliaria (FR.), temligen allmän på döende mossa och rutt- 

nande trä. 
= coprodes KÖRB., på kalkstenar i hålvägar kring Swarzwald, 

på kalklager vid Väfversunda och på kalkstenar på 

Hjessen. ; 
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Psora lurida (Sw.) träffas i torftiga exemplar någongång i Sjö- 
bergens remnor. 

—  ostreata (HOFFM.), vid basen af en gammal fur på Marbergen. 

Pachyphiale corticola LÖNNR., på ek vid Väfversunda. 

Biatorina diluta (PErs.), flerestädes på gran; i mängd vid uppkörs- 
vägen till Höje. 

— atropurpurea (SCHER.), på gamla stubbar vid Höje. 
— lenticularis (AcH.), på granit 1 Sjöbergen. 
— Ehrhartiana (ACH.), temligen allmän -på ek. 

— prasina (Fr.) « leta Tu. Fr. förekommer ganska allmänt 
kring Swarzwald pä äldre granars nedre delar och 
obetäckta rötter. 

— globulosa (FLK.), pa gammalt trä vid Stocklycke. 
— tricolor (WITH.), mycket allmän på granar, bland hvilka 

knappt någon äldre finnes, som ej hyser denna laf. 

Biatora rupestris AcH., hvars forma typica växer på granit 1 Sjö- 
bergen, medan forms calva (Dicks.) et incrustans 

(DC.) växa blandade om hvarandra på nästan hvarje 

kalksten och på alla de ställen, der kalkhaltigt vat- 
ten framrunnit. 

—  quernea (DICKS.), på ek, synnerligen allmän i Rensta och 
Väfversunda skogar. ; 

—  vernalis (L.), på mossa i Väfversunda skog; på äldre gran 
vid Stocklycke och Hjessen förekommer en något 
afvikande form. 

—  helvola KÖRB., på gamla granar kring Stocklycke och vid 
; Elverum. 
— = gibberosa AcH., på blottade granrötter vid Stocklycke och 

på gamla stubbar vid Elverum. 
—  sylvana (KÖRB.), på Pyrus vid Höje och på ek ofvanom 

vestra väggar. ; 

—  lucida AcH., på trä vid Swarzwald; här och der på gran och 
lärkträd samt ganska ofta på sten såväl i Sjöbergen 
som i sluttningen mot slätten. S 

—  fusca (SCHER.) är en bland de lafvar, som allmännast finnas 

på döende mossa. 
—  P atrofusca (Fw.), allmän på sådan döende mossa, som i 

ett tunnt lager kläder kalkstenarne i hålvägarne. 
—  fuscorubens NYL., på kalkhaltig skiffer vid Stocklycke. 

—  granulosa (EHRH.), här och der på humusrik jord och ruttna 
stubbar på eller i närheten af. fällorna. 

— = coarctata (SM.) @ ornata (SMRFT.), på kalk vid Alvastra. 
—  Pelachista (AcH.), temligen allmän på stenar med fuktigt läge. 
— y obtegens Tu. Fr., på humusrik jord, bildad af nedfallna 

barr i Väfversunda skogar. 
—  rivulosa AcH., allmän på klippornas lodräta väggar på bergs- 

ryggen, mot slätten och i Sjöbergen. 
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Biatora uliginosa (SCHRAD.) träffas någongång på marken och mycket 
ofta på den humusrika jord, som bildar ett tunnt 
lager öfver hällar och stenarnes kanter. 

— forma recedens fuliginea AcH. uppträder stundom på rutt- 
nande trä. 

—  Nylanderi (Anz.), på en i Marbergen. 
— = erythrophea FLE., vid foten af gamla ekar i Rensta-skogen. 
— Cadubrie (Mass.), på fur vid Stocklycke och i Marbergen. 
—  turgidula FR., här och der på gran och fur. 

Mycoblastus sanguinarius (L.), på gran vid Elverum. , 

Arthrospora acclinis (Fw.), på syrén vid vestra djurledet. 
Arthrorhaphis flavovirescens (DICKS.), på jordfylda remnor 1 den lod- 

räta bergväggen vid vestra väggar. 
Sagiolechia protuberans (AcH.), på kalk vid Väfversunda. 
Lecidea speirea AcH., på klipporna vid och omkring Stocklycke. 

— = pantherina (ACH.), på gråsten vid Väfversunda, på sandsten 
vid Elverum. 

—  paneola Ach., här och der på gråsten. 
— = macrocarpa (DC.) « platycarpa (ACH.), på granit vid Stock- 

lycke, vestra djurledet och i Rensta-skogen. 
— --£ superba (KÖRB.), i Måkebergen på de ställen, der vatten 

framrunnit; är egentligen en fjellform. 
— convexa (FR.) uppträder någongång på granit. 
— Cinereoatra ACH. är ganska allmän på gråsten. 
— erustulata (ACH.), på granit vid vestra djurledet och Stock- 

lycke. 
—  fuscoatra (L.), temligen allmän på gråsten. 
—  P subcontigua Fr., här och der på gråsten vid vestra djurledet. 
—  eleochroma (ACH.), « latypea (ACH.), på gråsten vid vestra 

djurledet. 
— 8 pilularis TH. FR., här och der på gråsten. 
— 58 achrista SMRFT., allmän på träd. 

— 0 hypoleuca TH. Fr. finnes någongång på gärdesgårdar. 
— t flavicans (AcH.) uppträder stundom på löfträd. 

Sarcogyne pruinosa (SM.) är ganska allmän på kalk. 
— simplex (DAV.), på kalk vid Väfversunda ech nära Swarzwald. 

— clavus (DC.) är ganska allmän på Sjöbergens solöppna, 
lodräta klippor från Stocklycke till Borghamn. 

Buellia parasema (ACH.), här och der på löfträd. 
—  myriocarpa (DC.) &« punctiformis (HOFFM.), allmän på träd. 
—  P chloropolia (FR.) är ganska allmän på granar med skug- 

gig växtplats. 
— forma sawicola finnes på skiffer i Rensta-bergen. 
— leptocline (FLor.), på granit vid Alvastra. 
— ..alboatra (HOFFM.), allmän på ek; forma sarxicola vid Elve- 

rum på sandsten. 
— 8 margaritacea (SMRFT.), på gråsten vid Alvastra och Stock- 

lycke. 
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Rhizocarpon badioatrum (ELK.) Bf vulgaris KÖRB., på skiffer i Rensta- 
bergen, pa granit vid vestra djurledet och Stocklycke. 

— applanatum (ER.), på granit vid Väfversunda. 
= geographicum (L.), allmän; kläder stundom 100-tals 

qvadratfot i Sjöbergen. 
— geminatum (Fw.), på gråsten vid Stocklycke och i Sjö- 

bergen. 
= grande (EFIK.), på sandsten vid Elverum. 
— calcareum (WEis) 8 concentricum (Dav.), pa Ombergs 

« olika bergarter enl. STENHAMMAR. 
Schismatomma abietinum (EHRH.), allmän på gran. 

Opegrapha varia (PERSs.), allmän pa löfträd. 
= vulgata AcH., allmän på gran. 
— herpetica AcH., här och der på al och gran vid Stocklycke 

och Elverum. 
— Persoonii ACH., temligen allmän i Sjöbergens remnor och 

urholkningar, som öfverdragits med en kalkskorpa. 
= conferta Anz., på kalklagren, som ligga i dagen på slutt- 

ningen midtför Väfversuuda. 
Graphis scripta (L.), allmän på bok. 
Arthonia radiata (PERS.) finnes på träd vid Räfallet och Swarzwald. 

—  punctiformis (ACH.) uppträder på olika slags träd vid vestra 
djurledet. 

— = Jlilacina ACH., på ek enligt STENHAMMARS exsiccater; steril 
synes den mig vara ganska allmän. 

— marmorata AcH., på gran i närheten af Stocklycke. 
—  mediella NYL. är ganska allmän på gran. 

Coniangium luridum (ACH.), mycket allmän på äldre ekar. 
— proximellum (NYL.), på asp vid vestra djurledet och 

; Borghamn. 
— patellulatum (NYL.) förekommer här och der på asp. 
— apateticum (Mass.), vid Väfversunda pä ek. 

= rupestre KÖRB., på sidorna af gamla kalkbrott vid 
Borghamn. 

Bactrospora dryina (ACH.), allmän på gammal ekbark. 
Spherophorus coralloides PErRs., här och der på sten bland mossa. 
Lahmia Kunzei Fw. är mycket allmän på sprickfulla aspar. 
Cyphelium tympanellum Acn. träffas stundom på gärdesgårdar. 

— stigonellum ACH., på ek vid södra djurledet. 
Calicium hyperellum Acu. är mycket allmän på gran och ek. 

— trachelinum AcH., temligen allmän på trädstammar. 
— roscidum (AcH.), någongång på ek. 
— trabinellum ACH., temligen allmän på gammal ek. 
— lenticulare Horrm., på ek vid Charlottenburg och Höje. 
= curtum Turn. & BORR., vid vestra väggar på äldre granar. 
2 nigrum SCHAR., temligen allmän på gran och ek. 

—  pıusillum (Acm.), allmän på blottad ved. 
— alboatrum (FIK.) träffas på ek vid Väfversunda. 
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Calieium corynellum Acm., på de höga och lodräta bergsidorna vid 
vestra väggar. 

— hospitans Tu. Fr., på crustan till Lecanora albella vid 
såväl Höje som Nybhagen. 

Chenotheca chrysocephala (Turn.), vid Räfallet på fur och på bräd- 
väggar vid Stocklycke. 

— trichialis (AcH.), på träd vid vestra djurledet och på ek 

vid Höje. 
Coniocybe furfuracea (L.) är allmän på ek. 

= pallida (PERsS.), på barken till ett gammalt äppleträd vid 
Alvastra. 

Sphinctrina turbinata (PERS.) är mycket allmän vid Stocklycke och 
Alvastra på bokarnes Pertusaria communis. 

Dermatocarpon miniatum (L.) förekommer här och der på branta 
klippor. 

— ß complieatum Sw., pa de lodräta väggarne i Alvastra 
klintar. 

= Juviatile (WEB.) förekommer ganska ofta på Sjöber- 
gens nära Vetterns yta belägna plattformiga afsatser, 
i hvilkas remnor och fördjupningar vågorna qvar- 
lemnat en del af sitt vatten. 

— hepaticum ACH., på ryggen af de rundslipade strand- 
klipporna vid Hästholmen. 

Pertusaria communis DC., allmän på bok, ek och en. 

>= ß areolata (CLEM.), på sten vid Stocklycke. 
— leioplaca (ACH.), på en vid vestra väggar. 

Thelopsis melathelia NYL., på döende mossa, som uppfyller bergs- 
remnorna eller bildar små dynor på de nedersta af- 
satserna af de sönderstyckade strandklipporna från 
Stocklycke till Rödgafvelsklippan samt vid Häst- 
holmen; förut ej funnen utom: fjelltrakterna. 

Segestria chlorotica (AcH.), på granit i sluttningen vid Alvastra; en 
varietet uppträder på bok vid Råfallet. 

—  Körberi (Fw.), på skuggade ställen i Mäkebergen. 
— lectissima FR. förekommer här och der på branta klippor. 

Pyrenula leucoplaca (WALLR.) är ganska allmän på ekar. 
= nitida (SCHRAD.), 1 Alvastra sluttningar på bokarnes norra 

och skuggade sidor. 
Staurothele clopima (WNBG.), ganska allmän på granit kring vestra 

djurledet. 
— hymenogonia NYL., som finnes på det af neddrypande 

vatten ständigt fuktiga taket till Rödgafvelsgrottan, 
är för öfrigt ganska allmän 1 Sjöbergen på fuktiga 
ställen. 

Polyblastia intercedens NYL., på kalkhaltig skiffer, som vid Stock- 
lycke nästan ligger i Vetterns plan och stundom 
sköljes af vågorna; är för öfrigt ganska allmän i 
Sjöbergen. 
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Thelidium Sprucei (LEIGHT.), som förekommer tillsammans med före- 

gäende art vid Stocklycke, finnes dessutom här och 
der i Sjöbergen. 

— epipoleum (ACH.), vid Elverum på sandsten, som bildar 
föga stupande, i jemnhöjd med Vettern belägna och 
af dess vatten stundom bestänkta lager. 

= amylaceum Mass., pä granit i sluttningarne midtför Väfver- 
sunda; en närstående form träffades på granit i 
Sjöbergen. 

— Zwackhi (HEPP.), på sandsten vid Elverum. 

Acrocordia gemmata (AcCH.), allmän på bok och ek. 

= tersa KÖRB., på asp vid lilla Gryt i Sjöbergen. 
Verrucaria immersa (HOFFM.), mycket allmän på mindre kalkstenar, 

som ligga vid hålvägarne eller 1 jordbrynet. 
— rupestris SCHRAD., allmän på kalk. 
— ‚nigrescens PERS. är en bland Ombergs allmännaste lafvar 

éj blott på kalk utan äfven på gråsten. 
— hydrela AcH. finnes här och der på granit; en forma 

ecrustacea finnes allmänt på branta bergväggar ej 
endast i sluttningen mot slätten utan ock på sjelfva 
bergsryggen. 

= margacea WNBG., på smästenar i en torkad bäck vid 
Elverum; en var. finnes på granit i Sjöbergen. 

= plumbea AcCH. träffas någongång på kalk. 
= muralis AcH. är allmän på kalk. 
= levata (Mosıc) växer på granit i bergen midtför Väf- 

versunda. 
Thrombium epigeum (PERs.) är ej sällsynt på den blottade marken. 
Arthopyrenia grisea KÖRB., allmän på löfträd. 

= analepta (AcH.) är ganska allmän på hvarjehanda 
trädslag. ; 

= stenospora KÖRB. finnes på glatt ekbark kring Stock- 
lycke och Höje. 

= Neesii KÖRB. växer någongång på gammal ek- och 
aspbark. 

— piüyophila TH. Fr. & BLoMB., på grangvistar bland 
strandklipporna vid Stocklycke. 

Tomasellia Leightomii Mass. växer på hassel vid Höje och Borghamn: 
Leptoraphis epidermidis (AcH.) är sällsynt på björk. 

= lucida KÖöRB. finnes på asp vid Vestlösa. 
= quercus (BELTR.), på alm vid vestra väggar. 

Microthelia micula (Fw.) är mycket allmän på ekar. 
Endococcus gemmifer (TAYL.), vid Stocklycke, parasit på Aspicilia 

cinerea. 
-— pygmaus (KÖRB.), parasit på Rhizocarpon-arter i Mäke- 

bergen. u; 
— rimosicola (LEIGHT.), vid Elverum, parasit på en steril 

crusta till Buellia alboatra. + 
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Collema pulposum (BERNH.), vid Alvastra bland mossa på kalkstenar. 
—  plicatile (AcH.) öfverdrager stora sträckor på Måkebergen. 
—  ceristatum (L.) är allmän i Sjöbergen på lägre klippafsatser, 

som stundom sköljas af vågorna. 
—  furvum (ACH.), på en skuggad klippvägg i Alvastra klintar. 
— — auriculatum NYL. förekommer vid Alvastra bland mossa på 

klostermurarne. 
— flaceidum (AcH.), allmän på granitväggar. 
—  nigrescens (L.) finnes här och der på asp, såsom vid Väfver- 

sunda. 
Leptogium palmatum SCHAR., på de låga, fuktiga och skuggade klipp- 

afsatserna i Mullskräerna. 
— lacerum (Sw.), allmän i synnerhet bland det tunna moss- 

lager, som kläder kalkstenarne vid hålvägar. 
— 8 lopheum (ACH.), här och der bland mossa, helst om 

den är mer yfvig. 
— scotinum (AcH.), vid Swarzwald och Borghamn på klippor. 

= subtile SCHRAD. var., på sandsten vid Elverum i en tät 
skogsdunge. 

= saturninum (VıIcks.), på en lodrät bergvägg vid vestra 
väggar. 

Stockholm, 1875. P. A. Norstedt & Söner. 
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ÖFVERSIGT 
AF 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 
FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 32. 1875. | M 2, 

Onsdagen den 10 Februari. 

-. 

Preses tillkännagaf, att Akademiens ledamot, f. d. In- 

tendenten vid Riksmuseum, Professorn CARL JACOB SUNDEVALL, 

äfvensom Akademiens Arkitekt PER ULRIK STENHAMMAR med 

döden afgått. 

Med anledning af Kongl. Kammar Collegii remiss a besvärsmäl 

rörande fiskets bedrifvande i sjön Hjelmaren hade Hrr S. LOVÉN 

och SMITT afsgifvit ett utlåtande, som af Akademien godkändes 

såsom grund för hennes eget yttrande i ämnet. 

Hr NORDENSKIÖLD medelade en af Assistenten G. LIND- 

STRÖM författad uppsats: »Undersökning af magnetkisens sam- 

mansättning»*. 

Hr Lov&n dels meddelade undersökningar, utförda af Dr. 

HJ. THEEL, öfver Phascolion strombi (Mout.), dels föredrog 

följande af Studeranden A. STUXBERG insända och författade 

uppsatser: »Lithobius borealis Meinert, funnen i Sverige»*, »Nya 

nordamerikanska Lithobier»*, och »Om nordamerikanska Oni- 

. scidem*. | 

Hr GYLDEN inlemnade och refererade en af honom sjelf 

författad uppsats: »Om införandet af elliptiska funktioner i ett 

astronomiskt problem» *. 

-Hr STÅL redogjorde för innehållet, dels af en af Läro- 

verksadjunkten Dr. C. J. NEUMAN afgifven berättelse om den 

resa, som denne med understöd af Akademien under sommaren 

1874 utfört till Gotland och Öland för zoologiskt ändamal*, och 



VY 
- 

dels af en af Studeranden PH. TRYBOM insänd uppsats: »Bidrag 

till kännedomen af Syrphusflugans larver och puppor»”. 

Hr TORELL föredrog följande meddelade uppsatser: 1:0) »Om 

malmlagrens åldersföljd och deras användande såsom ledlager», 

af geologen O. GUMALIUS*, 2:0) »Jemförelse mellan Sveriges och 

sydvestra Europas lagrade bergarter», af geologen D. HUMMEL 

(Se Bihang till K. Vet.-Akad. Handlingar): 

Sekreteraren meddelade på författarnes vägnar följande in- 

lemnade uppsatser: 1:0) »Hepatice Pyrenaic® circa Lucon cre- 

scentes», af Lektor J. E. ZETTERSTEDT”, 2:0) »Bidrag till kän- 

nedomen om strömmingen i Stockholms skärgård», af Dr. R. 

LUNDBERG (Se Bihang till K. Vet.-Akad. Handlingar). 

Pa tillstyrkan af utsedde Komiterade antogs till införande 

i Akademiens Handlingar följande inlemnade afhandlingar: 1:0) 

»Bidrag till kännedomen om anatomien af polypslägtet Renilla», 

af Docenten Dr. G. Eisen, 2:0) Bidrag till Skandinaviens 

helminthfauna», af Lektor P. OLSSON. 

Det LETTERSTEDTSKA priset för orginalarbete tilldelades 

f. d. Statsrådet F. F. CARLSON för hans arbete: »Sveriges 

Historia under Konungarna af Pfalziska huset», hvaraf en del 

under det sistlidna aret utkommit. 

Det LETTERSTEDTSKA Öfversättningspriset anvisades at 

Professorn C.J. TORNBERG för hans öfversättning af Koranen. 

De för särskildt maktpaliggande vetenskapliga undersökningar 

anslagna LETTERSTEDTSKA räntemedel skulle öfverlemnas ät 

Professorn L. F. EKMAN, för fortsättning och afslutande af 

hans undersökningar om vattnets salthalt i Kattegat och Oster- 

sjön och om vattnets beskaffenhet i åtskilliga af Sveriges insjöar. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 2. 

Stockholm. 

Om införandet af elliptiska funktioner i ett 

astronomiskt problem. 

Af Huco GyLp&n. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875.) 

Den bana, en materiel punkt beskrifver under inflytande af 

en centralkraft, som verkar i omvändt förhållande mot qvadraten 

på afständet emellan kraftcentrum och den materiela punkten, 

kan — sasom bekant är — analytiskt angifvas med tillhjelp af 

de i elementarmathematiken upptagna transcendenter och funk- 

tioner. Ehuru således lösningen af det s. k. problemet för tvenne 

kroppar är att betraktas sasom slutförd, sa har jag dock ej 

ansett för öfverflödigt att ikläda denna lösning en ny analytisk 

drägt; hufvudsakligen emedan man, genom införandet af en 

elliptisk integral såsom oberoende föränderlig, kan tilldela lös- 

ningarne i de olika fall, hvilka vid ifrågavarande problem före- 

komma, en särdeles symmetrisk och elegant form. 

Innan jag likväl går att utföra de antydda transformatio- 

nerna, skall jag anföra den elementära lösningen af sjelfva pro- 

blemet för den händelse, att kraften verkar repellerande. Detta 

fall har sällan blifvit draget i betraktande, sannolikt emedan man 

endast undantagsvis haft anledning att förmoda någon mot- 

svarighet till detsamma 1 naturen. 

Beteckna vi med x och y den rörliga punktens koordinater, 

nänförda till fasta, genom kraftcentrum gaende koordinataxlar, 

samt med r dess afstånd från samma centrum; vidare med t 

viden, samt med u den repellerande kraftens intensitet, gällande 

för enheterna af tid och afstand, så äro differentialequationerna, 
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hvilkas integration leder till kännedom saväl af banans natur, 

som af koordinaternas analytiska beroende af tiden, följande: 
a z 

en 

d?y y 
ER 

Principerna för lefvande kraften och för areorna leda ögon- 

blickligen till de tvenne första integraler, nämligen 

dz)? dyN? u = 1 — DE 
(2) T (2) b ir 

xdy — ydz = cdt, 

der b och ce beteckna integrationskonstanter. 

Sättes vidare 

oe = m VS 0 

= RÖ 

»\2 2 

(5) “+ 72 (2) = b—2E 
dt \ 

sa erhålles 

Härmed finner man ' 

dt 7 r 

eller 
dr : 

Hi = 
Da SER 

7 r? 

BR DR RE SS 
— Vore 2 ur — ee’ 

samt 
c? [dr\2 c? u GE NEE ON 
(5) Vv r? b r 

eller 
1 

al) 5 
dö = = ; : 

U 

RATTA OH GE 
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Integralen af det sist funna uttrycket erhälles omedelbart, 

nämligen 
t 1 
ie: Ai 

dT m BIC. COB = a 

NE 

der 4, betecknar den tredje integrationskonstanten. Denna likhet 

sifver oss, i det densamma upplöses i afseende på r, samt föl- 

jande beteckningar införas: 

er BE 

ae) 
2 

I u 

I 0 —&s 

5 o SN 2 

(1) 7.008 vl 

Det visar sig säledes, att den rörliga punkten under in- 

flytande af den ifrågavarande repulsivkraften beskrifver en 

hyperbel, nämligen den branchen, som är konvex mot koordina- 

ternas begynnelsepunkt, hvilken tillika utgör brännpunkten till 

den motsatta branchen. 

Det minsta värde, r kan erhålla, angifves af formeln 

N, 
en 

hvilken erhålles genom att sätta f =0 i eqv. (1). Vidare inses 

att f ej kan växa utöfver gränserna — w och + w, hvilka be- 

stämmas genom likheten 

Cos v = > 

för dessa gränsvärden blifver r oändligt stor. 

Insättes värdet för r ur eqv. (1) i likheten 

ERE 
c Vup 

så erhålles 
p? df 

2) ÖRE up (e Cos f — 1)? 

I förbigående skall jag äfven anföra integrationen af detta 

uttryck, sådan densamma utföres på den väg, som blifvit följd 

i art. 21 och 22 af GAUSS Theoria motus corporum coelestium. 
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Härtill använda vi ofvanstaende differentialuttryck under följande 

form 
u ale) df 

di c 12 ss ?— I} 

df 

[Cos f — Cos.y]? ” 

der a betecknar hyperbelns halfva stora axel, sa att 

2 a . 

= — tang w? Sin w? 
C 

Dp 
el 

Häraf framgår omedelbart 

1 a df 
dt = 7 — tang w? Sin w? 

>06 X [Sin =) Sin "| 
= 2 2 

Sättes 

Cotg ” As IR otg = tang oe tang 3 | 

eller 
a df 2 1 dF 

(a) COS faner Cos 4 F? 

samt 

Sin nr 
VW VR PES EEE 

Sin — 

(UT — tang 3 H 

1 + tang £ F’ 

så har man 
1— u 

da = Der 

(b) Sin% Sin YES — Sin 4 W2Cosyf2 [1 — tane} AR 

a un Ber > du — Sin 4 w2 Cos} f° dem: 

Likheten (a) öfvergar åter efter införandet af u i st. för F 

i följande 
df 4 du 

(e) Cosa =S, tang 3 3 7 d+ a8 

Genom division af (c) och (b) erhålles 

dj tang + W du 
= R N Sin + ı2 

Sin LE 5 ! Sin” % Sr 
7 

hvarjemte man, med stöd af den lätt funna relationen 

li 1— u) EA RE VE ANA I 22 
Cos & f? Elan I = a) Zz 
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slutligen finner 

df tang + w du E + u2 3 
eo. -—.75|r 2 +2(1—tang I w2 2 

[Sin = en St Sin 4 w? 4u? | Cos 4 w? ( g3w”) 

samt 

tang W? Sin Y? dt tang w? tang FW 1+W 7, 

2 ® Sin Wa Sin War iv Sin + y? u? i 

2 2 

1 Sin w? tang w? (1 — tang + w?) tang + w du 
= 5 Sie ln tang > 

2 Sin 1 ap Wi 

Härmed finner man följande uttryck för dt, i hvilket de 

trigonometriska funktionerna af % ater blifvit uttryckta medelst 

e, samt i stället för c, dess värde 

V na (e 1) 
blifvit insatt, 

3 5 b 
SES AL ar e(5 a? du 

FIND NE mo 

"Integrationen af detta uttryck later omedelbart utföra sig, 

+ 1) du — 

hvarigenom man erhåller 

Vu ill 
3 T)=%elu — u) — Log u 

1—tang} F a ne ee 
e tang F Log 1 + tang i F 

der 7 betecknar problemets fjerde integrationskonstant. 

Formeln (2) skola vi likvist äfven transformera på ett annat 

sätt, dervid vi förnämligast fästa afseende vid ändamålet för 

denna uppsats, nämligen införandet af elliptiska funktioner i ut- 

trycken för /, r och t. — Emedan vinkeln / ej öfverskrider 

gränserna — W och + W, så kan man sätta 

Sin 4 uj = = Vo Sin w 

der w = 90° motsvarar f = + W, och pa samma sätt motsvaras 

w=—90 af f=—— VW. | 

Den anförda likheten leder till EL formelsystem: 

== ST w” 

Cos i f= 

Sn f = 
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LOB = 

0 Cosa 1 = (e— 1) Cos w? 

ä = AVE il Cos wdw 

2e Er 
pi 1 Sin w2’ 

2e 

hvarmed man finner 

ae p — ale +1) 

(e—1) Cos w2? — Cos w? 

= = 
Ma wdw 

de = — 

N on Cos u / 

Huruledes elliptiska funktioner böra införas i dessa formler, 

inses omedelbart. Man sätter N 

e—]1 
w = am), mod. Il = V Om: 

samt erhäller å 

py —1 
92 oT 

dt = SD. 20 FAT 

Vup (e—1) (Cos am 2)? 

p 

(e — 1) (Cos am.A)? 
p= 

Sin am 4 
a - Cos coam 4. 

Vi vända oss: nu till de fall, da den rörliga punkten är 

tang + IT = 

underkastad en attraherande kraft; vi hafva då, under använ- 

dande af ofvan förklarade beteckningar, 

dt = p? REON 

7: (l+eCosf)? 

Banan är härvid en ellips, om e< 1, en hyperbel om e > 1, 

samt en parabel för det speciella fall, då e=1. Vi antaga 

först att e< I, samt sätta 

I f = amu, mod. k 

der 
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För den komplementera modylen &k' erhålles härjemte ut- 

trycket 
pilar SE #2 

Nr Vi + e 

Den bekanta relationen emellan sanna och excentriska 

anomalin 

1+e 
1 == AN 1 Can SSK V > tang 3 

motsvaras af formeln 
Cd 

1 
tang amu = 

5 k' tang coam w” 

hvaraf följer 

90 — Fe = coam u. 

Härjemte följa utan svarighet nedanstående uttryck för dt 

och r: 

re) ne 1 du 

Vu (1 + ej)? (‚am u) 

p 1 
Deo os 

1 + e (Jam u)? 

De redan funna uttrycken kunna omedelbart användas äfven - 

för hyperbeln; för att likvisst reducera desamma till en modyl, 

som är mindre än enheten, användes några, från theorin för de 

elliptiska funktionerna bekanta formler, hvarigenom erhålles 

de = 2 p” Ne au 
Vu (d+e> | Cos am (ku, -)| 

Sl Se NE 
nn [ Cos am (ku, i 

1 Sin $/ =3 Sin am (ku, i) 

Dessa formler skola vi äfven härleda direkt. Vi sätta der- 

före, alldenstund f varierar emellan gränserna — (180” — w) och 

+ (180° — w), 

6 a 1078. 
Sin}f = Vs Sin w 

hvaraf följer 
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Sin w? 

Be 

VE Cos wdw 

Vi sin um SR 2 Se w? 

Härmed erhålles vidare 

NR Pp 
(e + 1) Cos w? 

e+1l 

2p? 2e dw 
Ba 2 Vup (e+)) os we ee — Sin w? 

jä 

lb = 

2 DE Sin w 

och härmed aterfinnas ögonblickligen de ofvan anförda uttrycken. 

BE dw 
VR du = Vu eng 

Jemföras de sednast anförda uttrycken med dem, hvilka 

erhöllos för händelse af en repulsivkraft, så befinnes, att de 

båda formelsystemen kunna identificeras med hvarandra, endast 

man låter e antaga såväl positiva som negativa värden. In- 

skränker man sig emellertid till endast positiva värden af e, 

sa kan man dock uttrycka dt, r och f medelst modylen k. 

Af eqvationerna 

20 

for 

ag = GEL 

BT un e+1 

följer omedelbart 

ee Ka. a up 
Az N k? 

der 0 = VEN 
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© se An ” c a 
Med dessa värden öfverga formlerna för rörelsen, da kraften 

är repulsiv, 1 följande 

2p? A dw ct 0 SAR ; 2 Peg m 

NER (CDR rs V 1 + 5 Sin w? 

Sin} j =: Sin w 

EFF TEE K? 0. 
Cos 3 f = V 14772 Sin w? 

Cos wdw 

12 . Kr u 

| + 2 Sin w? 
df =2i7 

Här sätta vi 

d 
ik 2dv = : ii 

2e 5 a 
Vi —— Aa Sin I I 

d 
Teen 

I + 7 Sin 9) fe 

hvarefter följande uttryck framgar 
5 é dw 
kdv Sr == Jk!2 SE 2 

Vi + 72 SIN W 

ke 
Vo = am (ke, 2); 

kj 

ty 

eller 

och, da man fäster afseende vid relationerna 

Sin w = (os coam (v, K') 

Cos w = Sin coam (v, K'), 

finner man 

de 2 ik" dv 

Yu (e = 1)? [Sin coam (v, %')]® 

Dp 
(e — 1) [Sin coam (v, &£')]? 

Dun RE At Sin 3 f =: Cos coam (v, k') 

| 4 coam (v, k' a EE 
. faen k 

- Definierar man, såsom ofvan, argumentet u, medelst eqva- 

tionen | 
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p 

d 
a “ > 

Vi == TG Sin 4 i 2 

sa har man, da e antages negativ, 

df 

Vi 4 a SR If? 

eller 

3/ = am (m. ib) 

Med detta värde erhålles följande formelsystem: 

(ör = 2 DE 2 Cu ee tamlu, i | 

= P 
(e—1)| Jam (u. za 

Sindf = Sin am (2, i 2) | 

nm o dB 
Cos $f = Cos am (u. iz), 

hvilket åter, efter reduktion till modylen &', öfvergar i följande 

äl = 2 = USE | Jam (7% k)| du 
Ya (ep i 

by RE 1 IE DE — — [4am (7% k)| 

- 1 
Sin 4f = Cos coam (7 u, k) 

3 
2 

2 2 1 
Cos 3f = Sin coam (7 u, k). 

Detta formelsystem framgar äfven omedelbart ur det a före- 

gående sida anförda, alldenstund u = ik’. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 2. 

Stockholm. 

Hepatice Pyrenaice circa Luchon crescentes. 

Auctore Dr J. E. ZETTERSTEDT. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875.] 

Parva regio in Pyreneis sita, quam de Muscis et Hepaticis 

perserutatus sum, complectitur circa 6 vel 7 quadrata milliaria 

geographica et appelletur regio circa urbem Luchon. Prater 

laciniam parvamı Aragonie ad Maladetta, tota intra territorium 

gallicum, quod Haute Garonne vocatur, sita est et partem ejus 

meridionalem continet. Circumscribitur ad meridiem Aragoniä 

et Maladettä glaciali per Vallee de l’Essera ad Tusse de Maupas, 

Crabioules et Port d’Oo; ad occidentem territorio gallico, quod 

vocant Hautes Pyrenees, a Port d’Oo per Col d’Esquierry ad 

Port de Peyressourde; ad septemtriones inferiori parte territorii 

Haute Garonne ab hoc loco per Vallee de Larboust et partem 

meridionalem convallis Vallee d’Oueil ad superiorem partem 

convallis Vallee de Luchon pr&ter pagos Antignac et Salles 

usque ad finem hispanicam convallis Vallee d’Aran; et ad ori- 

entem montibus, qui Hispaniam a Gallia dividunt, convallis 

Vallee d’Aran preter Port de la Picade ad partes orientales 

glacie obsitas montis Maladetta seu Pic de Nethou. Regio 

itaque totam partem montium summarum plenam territorii Haute 

Garonne complectitur et comprehensa est intra Catalonianı 

(Vallee d’Aran), Aragoniam et territorium gallicum Hautes Py- 

renees, quum e contrario finis ad septemtriones versus magis 

sit arbitrarius et ex eo pendeat, quod mihi non fuit occasio 

perscerutandi muscos in inferiori parte convallis Vallée de Luchon 

crescentes et ad Cierp et Saint Beat. 
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Jam vero de altitudine montium atque de horum et soli 

qualitate geognostica et de natura physica hujus regionis delega- 

verim ad meas dissertationes de Plantis vascularibus!) et Muscis?) 

Pyrenzorum. Quattuor de altitudine locorum dispares regiones 

ibi reperiuntur: 

1. Regio frigida I. glacialis: 3400—2700 metres. 

2. Regio alpina 1. nivalis: 2700—1700 metres. 

3. Regio subalpina 1. silvatica: 1700-1000 metres. 
4. Regio montana: 1000-600 metres. 

Demum adnotandum est, quum curam pra&cipuam in Phane- 

rogamis et Muscis posuerim, secundo modo loco Hepatieis, qua 

perscrutatus sum non omnibus rationibus perfecta et plena haberi 

posse, quare credo fore, ut numerus haud paullum ARBSARHL, si 

eadem regio diligentius fuerit pervestigata. 

Hepatice Pyrenaice. 

eirca Luchon crescentes. 

Fam. Jungermanniacex. 

l. Gymnomitrium concinnatum (LIGTHF.) — GOTTSCHE, LIN- 

DENB. et N. v. Es. Syn. Hep. p. 3. — HARTM. Scand. Fl. 

ed. 10, p. 128. -— SPRUCE The Muse. and Hep. of the Pyr. 

(in the Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1849, vol. III et IV) n. 1. 

In alpibus editioribus ad saxa, valde variabile, passim 

fructificans: Port de Venasque (copiose), Penna Blanca, Mala- 

detta, infra Tusse de Maupas. In regione alpina precipue viget. 

2. Sarcoscyphus emarginatus (EHRH.) — HARTM. Fl. ed. 10, 

p. 128. — SPRUCE n. 4 — Sarcoscyphus Ehrharti Syn. 

Hopp: de 

Ad rupes umbrosas humidas in regionibus montana, subal- 

pina, alpina et glaciali multis locis: infra Castelvieil, Super- 

i 1) Plantes Vasculaires des Pyrénées principales, Paris 1857, introd. p. V—XII 
et XX—XXV. 

2) Act. Reg. Akad. Holm. v. 5, n:o 10, 1865 (Musci Pyrenaici circa Luchon 
crescentes p. 1—9). 
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bagneres, Vallée de Burbe, Vallée de Lys, supra Cascade d’Enfer, 

Port de Venasque, Port de la Picade, Maladetta, Port de la 

Glere, Crabioules, in ascensu ad Esquierry copiose, Port d’Oo. 

Planta quam maxime varians, in alpinis interdum fere atra 

texturä laxiore notata, quam formam alpicolam appellemus. 

3. *Sarcoseyphus sphacelatus !) N. v. Es. Syn. Hep. p. 7. — 
HARTM. Fl. ed. 10, p. 129. 

In regione glaciali ad saxa irrigata raro: Port d’Oo. 

4. Sarcoscyphus- Funckii (W. M.) — Syn. Hep. p. 8. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 129. — SPRUCE n. 9. 

In umbrosis ad terram et saxa regionum subalpine et alpine 

multis loeis: Superbagneres, Vallée de Lys, Port de Venasque, 

Maladetta, Crabioules, in» ascensu ad Lac d’Oo, in ascensu ad 

Lac d’Espingo. 

Ad Maladetta formam minutam legimus, que eadem forma 

fortasse est quam Gymnomitrium adustum N. v. Es. — Syn. 

Hep. p. 3. 5 

5. *Sarcoscyphus’ alpinus GOTTSCHE et RABENH. Hepat. eur. 
exsice. N. III. . 

Ad saxa irrigata regionis alpine: Hospice de Venasque 

(GOTTSCH. et RABENH. |. c.). 

6. Alicularia scalaris (SCHRAD.) — Syn. Hep. p. 10. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 129. — SPRUCE n. 6. | 
In regionibus montana, subalpina, alpina et glaciali multis 

locis ad terram humidiuseulam, sat variabilis et nonnumquam 

fructificans: Luchon, infra Castelvieil, Cazarıl, Cascade de Mon- 

tauban, Vallee de Burbe, Vallée de Bourneou, Vallée d’Hospice, 

Cascade des Parisiens, Cascade d’Enfer et supra cataractam, 

Port de Venasque, Maladetta, Crabioules. 

7. Plagiochila asplenioides (L). — Syn. Hep. p. 49. — HARTM. 
Fl. ed. 10, p. 130. — SPRUCE n. 8. 

In regionibus montana et subalpina ad saxa et in locis 

umbrosis passim: Luchon, infra Castelvieil, Superbagneres, Ca- 

!) Species asterisco (*) notatee in enumeratione a Spruce data desiderantur. 
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scade de Montauban, Vallee de Burbe, Vallee de Lys, in silva 

infra Port de la Glere, infra Crabioules. 

Variat major 1. minor, foliis subintegerrimis 1. conspicue 

denticulatis. a 

8. Plagiochila interrupta N. v. Es. — Syn. Hep. p. 48. 

var. pyrenaica LINDB. in HARTM. Fl. ed. 10, p. 130. — 

Plagiochila pyrenaica SPRUCE n. 9. 

Ad rupes humidiusculas regionis montan&: Superbagneres 

(SPRUCE |. c.). 

9. Scapania nemorosa (L.) — Syn. Hep. p. 69. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 181. —.SPRUCE n. 12. 

In umbrosis humidis regionum montanz et subalpin® multis 

loeis: Luchon infra Castelvieil, Cascade de Montauban, Super- 

bagneres, Vallée de Burbe, Vallée d’Hospice, Cascade d’Enfer, 

in ascensu ad Lac d’Espingo. 

. Hep. p. 65. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p 131. — SPRUCE n. II. 

Ad lapides in rivulis regionum montan&, subalpin® et al- 

ping multis locis: infra Castelvieil, Cascade de Montauban, 

Superbagneres, Cascade d’Enfer et supra cataractam, Port de la 

Picade, Port de Venasque, Maladetta, Port de la Glere, Crabioules. 

11. *Scapania subalpina Noms ei Hep. p. 64. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 132. 

In locis humidis regionis alpine raro: Crabioules. 

12. *Scapania zquiloba (SCHWEGR.) — Syn. Hep. p. 64. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 132. 

Ad saxa umbrosa regionum subalpin® et alpine: Cascade 

d’Enfer, Port de Venasque. 

13. Scapania umbrosa (SCHRAD.) — Syn. Hep. p. 69. — HARTM. 

Pl. ed. 10, p. 132. — SPRUCE n. 13. ' 

Ad ligna putrida regionum subalpin& et alpine inferioris: 

Cascade. des Demoiselles. In monte Crabioules (SPRUCE). 
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14. Scapania apiculata SPRUCE n. 14. 

»Supra ligna putrida in sylvis editioribus: Cascade du Coeur» 

(SPRUCE). 

Obs. »Scapania umbrosa, proxima, colore albo roseove, caule 

subramoso, foliis homomallis, argute serratis usque ad ?/, bifidis, 

1obo dorsali ventrali 3—4-plo minori diversa est. Scapania 

eurta N. v. Es. foliorum forma, perianthio ciliato etc. distinetis- 

sima» (SPRUCE |. c.). 

15. Jungermannia albicans L. — Syn. Hep. p. 75. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 133. — SPRUCE n. 18. 

Ad saxa et rupes regionum montan& et subalpine multis 

locis et fere vulgaris: Luchon, Cazaril, infra Castelvieil, Super- 

bagneres, Cascade de Montauban, Vallee de Burbe, Cascade 

d’Enfer et supra cataractam, Vallée d’Astos. Variat foliis du- 

plicatoserratis. 

16. *Jungermannia taxifolia WHLNBG. — HARTM. Fl. ed. 10, 

p. 193. — Jungermannia albicans B tawifolia Syn. Hep. p. 76. 

Ad rupes et saxa regionis alpine: Port de Venasque. 

17. Jungermannia obtusifolia Hook. — Syn. Hep. p. 76. — 

Harte. Fl. ed. 10, p. 133. — SPRUCE n. 16. 

Ad terram nudam: Vallee de Burbe Batihus locis regionis 

subalpine usque ad Port de Portillon. 

18. Jungermannia exsecta SCHMID. — Syn. Hep. p. 77.— HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 133. — SPRUCE n. 17. 

Ad ligna putrida et ad terram inter muscos in regione sub- 

alpina pluribus locis, plerumque tamen parce: Vallee de Burbe, 

Vallée d’Hospice, Cascade des Parisiens una cum ZLepidozia 

reptante, Cascade des Demoiselles una cum Scapania umbrosa, 

Cascade d’Enfer una cum Jungermannia minuta. 

19. Jungermannia Schraderi MART. — Syn. Hep. p. 83. — 
HARTM. Fl. ed. 10, p. 134. — SPRUCE n. 18. 

In regione subalpina: »ad saxa in umbrosissimis secus cata- 

ractam Cascade du Coeur» (SPRUCE). 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 2. 2 
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20. Jungermannia cordifolia Hook. — Syn. Hep. p. 95. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 131. — SPRUCE n. 24. 

Ad saxa in rivulis regionum montanz, subalpin® et alpin 

‚multis loeis: infra Castelvieil, Port de la Fraiche, Port de Ve- 

nasque, in fonte quodam ad pedem Port de Venasque, infra 

Port d’Estouats, supra Cascade d’Enfer, Crabioules, Lac d’Espingo.. 

21. Jungermannia riparia TAYL. — Syn. Hep. p. 97. — HARTM. 
Fl. ed. 10, p. 135. — SPRUCE n. 25. 

Ad saxa humida regionum montan&, subalpin® et alpine 

pluribus locis: Luchon, Port de Venasque, supra Cascade d’Enfer, 

Crabioules. 

22. Jungermannia pumila WitH. — Syn. Hep. p. 97. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 135. — SPRUCE n. 26. 

Ad saxa: »prope Luchon in silva Bois de Sajust, aliubi 

haud visa» (SPRUCE). 

23. Jungermannia Genthiana HöB. — Syn. Hep. p. 94. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 135. — SPRUCE n. 21. 

Ad terram regionis subalpin®: Port de Portillon (Spruce). 

24. Jungermannia nana N. v. Es. — Syn. Hep. p. 91. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 136. — SPRUCE n. 20. 

Ad terram regionum subalpin® et alpine: supra Cascade 

d’Enfer, Maladetta. Esquierry (SPRUCE). 

25. Jungermannia hyalina LyELL. — Syn. Hep. p. 92. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 136. — SPRUCE n. 19. 

Ad terram regionis subalpin®: Vallee de Burbe. 

26. Jungermannia Mülleri N. v. Es. 

var. 8 acuta HARTM. Fl. ed. 10, p. 137. — Jungermannia. 

acuta Syn. Hep. p. 103. — SPRUCE n. 27. 

. Ad terram et saxa regionis montan&: Luchon, infra Castelvieil. 

27. *Jungermannia Hornschuchiana N. v. Es. — Syn. Hep. p- 

101. — HARTM. Fl. ed. 10, p. 137. 

In uliginosis regionis montans®: Cascade de Montauban. 
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28. Jungermannia scutata WEB. — Syn. Hep. p. 101. — Junger- 

mannia stipulacea Hoo&. — Harpanthus scutatus SPRUCE 

n. 51. 

In regione subalpina: Crabioules ad truncos putridos(SPRUCE). 

29. Jungermannia ventricosa DICKS. 

var. porphyroleuca HARTM. Fl. ed. 10, p. 138. — Junger- 

mannia porphyroleuca Syn. Hep. p. 109. — Jungermannia 

ventricosa SPRUCE n. 30. 

Ad ligna putrida regionis subalpine: Vallée de Burbe, 

Vallee d’Hospice. 

30. *Jungermannia alpestris SCHLEICH. — Syn. Hep. p. 113. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 198. 

Ad saxa regionum alpine et glacialis: Port de Venasque, 

Maladetta, in ascensu ad Lac d’Espingo, Port d’Oo. 

31. Jungermannia intermedia LINDENB. — Syn. Hep. p. 116. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 139. — Jungermannia capitata 

SPRUCE n. 32. | 

In regione subalpina: »in truncis putridis secus tataractam 

Cascade du Coeur» (SPRUCE). Extra ditionem nostram prope 

Saint-Beat regionis montan® hanc speciem ad terram legimus. 

32. Jungermannia minuta Dicks. — Syn. Hep. p. 120. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 139. — SPRUCE n. 35. 

In regionibus montana et subalpina ad saxa et terram 

multis locis: infra Castelvieil, Vallée de Burbe, Vallée de Bour- 

neou, Cascade des Demoiselles, Vallee de Lys, Cascade d’Enfer. 

33. *Jungermannia barbata SCHMID. — HARTM. Fl. ed. 10, p. 

140. — Jungermannia barbata var. Schreberi Syn. Hep.p.125. 

In regionibus montana et subalpina: Luchon prope Castelvieil, 

infra Castelvieil, ad pedem montis Superbagneres, ad pedem 

Port de Venasque. 

34. *Jungermannia quinquedentata WEB. — HARTM. Fl. ed. 10 

. p. 140. — Jungermannia barbata var. quinquedentata Syn 

Hep. p. 126. 
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In regionibus subalpina et alpina ad saxa, rupes et terram 

pluribus locis: Superbagneres una cum Mastigobryo deflexo, 

Vallee d’Hospice, Cascade des Parisiens, Hospice de Venasque, 

Crabioules. 

35. *Jungermannia Floerkei W. M. — HARTM. Fl. ed. 10, »p. 

140. — Jungermannia barbata var. Floerkei Syn. Hep. p. 123. 

Ad saxa et rupes regionis alpine: Port de la Picade, Port 

de la Fraiche, Crabioules. | 

36. *Jungermannia attenuata LINDENB. — HARTM. Fl. ed. 10, 

p. 140. —_Jungermannia barbata var. attenuata Syn. Hep. 
p. 122. 

In regione subalpina ad saxa et ligna: Cascade d’Enfer, in 

ascensu ad Lac d’Oo, in ascensu ad Lac d’Espingo. 

37. Jungermannia julacea LIGHTF. — Syn. Hep. p. 146. — 
HARTM. Fl. ed. 10, p. 141. — SPRUCE n. 45. 
In regionibus alpina et glaciali ad terram, usque ad nives 

zternas adscendens: Maladetta, Crabioules, Port d’Oo. 

35. “Jungermannia laxifolia Hook. — Syn. Hep. p. 147. — 
HARTM. Fl. ed. 10, p. 141. 

In regionibus subalpina et alpina ad saxa in rivulis: Ca- - 

scade d’Enfer, Port d’Oo. 

39. Jungermannia trichophylla L. — Syn. Hep. p. 145. — HARTM. 
Fl. ed. 10, p. 141. — SPRUCE n. 44. 

In regionibus montana, subalpina et alpina in umbrosis inter 

muscos multis locis: Luchon, infra Castelvieil, Vallée de Burbe, 

Vallee d’Hospice, Cascade des Parisiens, Port de Venasque, 

Cascade des Demoiselles, Vallée de Lys, in ascensu ad Lac 

d’Espingo. 

40. Jungermannia setacea WEB. — Syn. Hep. p. 144. — HARTM. 
Fl. ed. 10, p. 142. — SPRUCE n. 49. 

In paludosis. Crabioules (SPRUCE). 

41. *Trigonanthus catenulatus (Hüp.). — HARTM. Fl. ed. 10, 
p. 143. — Jungermannia catenulata Syn. Hep. p. 138. 

In regione subalpina ad ligna putrida: Vallée de Burbe. 
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42. Trigonanthus bieuspidatus (L.). — HARTM. Fl. ed. 10, p- 

143. — Jungermannia bieuspidata Syn. Hep. p. 138. — 

SPRUCE n. 40. 

In regionibus montana, subalpina et alpina ad terram inter 

muscos: Cascade de Montauban, Vallée de Gouroum, supra 

Cascade d’Enfer, :Crabioules. 

43. Lophocolea bidentata (L.). — Syn. Hep. p. 159. — HARTM. 
Fl. ed. 10, p. 144. — SPRUCE n. 49. 

In regionibus montana et  subalpina ad terram humidam: 

Luchon, Superbagneres, Cascade des Demoiselles. 

44. Lophocolea minor N. v. Es. — Syn. Hep. p. 160. — HARTM. 
Fl. ed. 10, p. 144.— SPRUCE n. 48. 

In regione subalpina ad terram umbrosam: Superbagneres. 

45. Lophocolea heterophylla (SCHRAD.), — Syn. Hep. p. 164. — 
HARTM. Fl. ed. 10, p. 145. — SPRUCE n. 50. 

In regione subalpina ad ligna putrida: Cascade du Coeur 

(SPRUCE). 

46. Chiloscyphus polyanthos (L.). — Syn. Hep. p. 188. — 
HARTM. Fl. ed. 10, p. 145. — SPRUCE n. 53. 

In regionibus montana, subalpina et alpina in rivulis: infra 

Luchon in rivulo quodam, Lac d’Espingo. Crabioules (SPRUCE). 

47. Calypogeja Trichomanis (SPR.). — Syn. Hep. p. 198. — 
HARTM. Fl. ed. 10, p. 146. — SPRUCE n. 58. 

In regionibus montana et subalpina ad terram umbrosam: 

Cazaril, Superbagneres. 

48. Lepidozia reptans (L.). — Syn. Hep. p. 205. — HARTM. 
Fl. ed. 10, p. 146. — SPRUCE n. 56. 

In regione subalpina ad saxa, terram et ligna inter muscos: 

Vallée de Burbe, Cascade des Demoiselles una cum Scapania 

umbrosa. 

49. Mastigobryum trilobatum (L.). — Syn. Hep. p. 230. — 
HARTM. fl. ed. 10, p. 146. — SPRUCE n. 58. 

In regione montana in umbrosis ad saxa et terram: Luchon 

ad pedem montis Superbagneres. 
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50. Mastigobryum deflexum N. v. Es. — Syn. Hep. p. 231. — 

Harım. Fl. ed. 10, p. 146. — SPRUCE n. 57. 
In regionibus montana, subalpina et alpina ad rupes um- 

brosas multis loeis: infra Castelvieil, Superbagneres, Vallée d’Ho- 

spice, Port de Venasque, Cascade d’Enfer et supra cataractam, 

Crabioules. 

51. Trichocolea Tomentella (EHRH.). — Syn. Hep. p. 237. — 
HARTM. Fl. ed. 10, p. 147. — SPRUCE n. 59. 

In regionibus montana et subalpina inferiori in uliginosis 

juxta rivulos: Cascade de Montauban, Superbagneres. 

52. *Ptilidium ciliare (L.). — Syn. Hep. p. 250. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 147. 

In regione subalpina: Superbagneres (Durieu de Maisonneuve). 

53. Radula complanata (L.). — Syn. Hep. p. 257. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 147. — SPRUCE n. 60. 

In regionibus montana et subalpina ad truncos arborum: 

Luchon, infra Castelvieil, Vallee d’Hospice. 

54. *Radula alpestris BERGGR. et LINDB. — HARTM. Fl. ed. 10, 

p. 148. 

In regione alpina supra muscos ad saxa: Port de la Picade, 

Maladetta, Pic de Cecire, Medassoles. 

55. Madotheca laevigata (SCHRAD.). — Syn. Hep. p. 276. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 148. — SPRUCE n. 61. 

In regione montana ad saxa et radices arborum: Luchon 

frequenter ad pedem montis Superbagneres, Cazaril, infra Castel- 

vieil, Superbagneres. 

56. *Madotheca navicularis N. v. Es. — Syn. Hep. p. 277. 

In regionibus montana et subalpina ad saxa et radices ar- 

borum: Luchon ad pedem montis Superbagneres, Vallee d’Astos. 

57. Madotheca platyphylla (L.). — Syn. Hep. p. 278. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 148. — SPRUCE n. 62. 

In regionibus montana et subalpina ad saxa, muros et 

truncos arborum multis locis: Luchon, Cazaril, infra Castelvieil, 
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Vallée de Burbe in silva infra Port de la Glere, Vallee d’Astos. 

Planta variabilıs. 

‚58. Frullania dilatata (L.). — Syn. Hep. p. 415. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 149. — SPRUCE n. 66. 

In regionibus montana et subalpina ad truncos arborum: 

Luchon, Superbagneres, Vallee de Burbe, Vallee d’Astos. 

.59. Frullania Tamarisei (L.). — Syn. Hep. p. 436. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 149. — SPRUCE n. 68. 

In regionibus montana et subalpina ad saxa et rupes multis 

loeis: Luchon, Cazaril, infra Castelvieil, in ascensu ad Lac d’Oo. 

In regione subalpina nonnumquam reperitur fere atra. 

60. Lejeunia cavifolia (EHRH.). — HARTM. Fl. ed. 10, p. 149. — 

Lejeunia serpyllifolia Syn. Hep. p. 374. — SPRUCE n. 63. 

In regionibus montana et subalpina, usque ad regionem al- 

'pinam inferiorem adscendens, ad saxa et rupes humectatas multis 

loeis: Luchon, Superbagneres, infra Castelvieil, Cascade .des 

Parisiens, Cascade des Demoiselles, supra Cascade d’Enfer, 

Crabioules, in ascensu ad Lac d’Oo. 

61. Pellia epiphylla (L.). — Syn. Hep. p. 488. — HARTM. Fl. 

ed. 10, p. 150. — SPRUCE n. 70. 

In regione montana ad terram humidam: Luchon, Super- 

'bagneres. 

62. Pellia calyeina (TAYL). — Syn. Hep. p. 490. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 151. — SPRUCE n. 71. 

In regione montana, nonnumquam in regionem subalpinam 

adscendens, in uliginosis pr&cipue juxta rivulos: infra Castel- 

vieil, Cazaril, Cascade de Montauban, ad pedem montis Super- 

bagneres, Superbagneres, Vallée de Gouroum, Vallée d’Hospice. 

63. Blasia pusilla L. — Syn. Hep. p. 491. — HARTM. Fl. ed. 

10, p..191. — SPRTEE n. 72. 

In regionibus montana et subalpina ad terram argillaceam: 

in monte Superbagneres pluribus locis pulchre viget. 
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64. Aneura multifida (L.). — Syn. Hep. p. 496. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 192. — SPRUCE n. 74. 

In rivulis et humidis locis regionis subalpine: supra Cascade 

d’Enfer, Crabioules. 

65. Metzgeria furcata (L.). — Syn. Hep. p. 502. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 152. — SPRUCE n. 76. 

In regionibus mantana et subalpina ad saxa et truncos ar- 

borum: Luchon, Cascade de Montauban, Vallée de Burbe, Ca- 

scade d’Enfer. 

66. Metzgeria pubescens (SCHRANK). — Syn. Hep. p. 504. — 

' HARTM. Fl. ed. 10, p. 152. — SPRUCE n. 77. 

In regionibus montana et subalpina ad saxa et rupes multis- 

locis copiose: Superbagneres, Vallée de Burbe, Vallée d’Hospice,, 

Cascade des Parisiens, Vallee de Lys, Cascade d’Enfer. 

Fam. Marchantiace&. 

67. Fegatella conica (L.). — Syn. Hep. p. 546. — HARTM. 

Fl. ed. 10, p. 153. — SPRUCE n. 82. 

In regione montana ad saxa et rupes humidas: infra Castel-- 

vieil, Cascade de Montauban. 

68. Preissia commutata (LINDENB.). — Syn. Hep. p. 539. — 

HARTM. Fl. ed. 10, p. 153. — SPRUCE n. 80. 

In regione montana ad terram humidam juxta saxa: Luchon,, 

Cazaril, Cascade de Montauban. | 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 2. 

Stockholm, 

Undersökning af magnetkisens sammansättning. 

Af G. LINDSTRÖM. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875.] 

Magnetkisen förblandades med svafvelkis, tills WALLERIUS?) 

1747 visade, att den borde betraktas såsom ett sjelfständigt 

mineralspecies, hvilket han benämner vattenkis, sulphur ferro mi- 

neralisatum, minera fusca vel hepatica och pyrites aqvosus. 

Att WALLERIUS med namnet vattenkis ej kunnat mena markasit, 

tyskarnes wasserkies, är tydligt, då detta mineral knappast 

förekommer i våra grufvor. Likaledes anför CRONSTEDT ?) 

magnetkisen under namn af lefverfärgad kis, pyrites colore ru- 

bescente, vattenkis och lefverslag och angifver för den trenne 

svenska fyndorter, nya Kopparberget, Stollberget och vestra 

' Silfberget. Han säger, att denna kis håller för mycket jern för 

att med fördel kunna användas till svafvelberedning. De flesta 

af de sednare mineralogerna förvexlade änyo magnetkis med 

svafvelkis, eller ansago den förra endast sasom en varietet af 

den sednare, skild från denna blott genom sina fysikaliska 

egenskaper, tills HATCHETT 3) 1804 analyserade en magnetkis 

från Wales. Han kom till det resultat, att magnetkisen vore 

lika sammansatt som det artificiella svafveljernet ?), hvilket 

1) WALLERII Mineralogia, p. 212. 

2) Försök till mineralogie eller mineralrikets uppställning. Stockholm 1758. 

p. 138. 

3) Phil. Trans. 1804, p. 315. 

*) Den af HATCHETT undersökta magnetkisen innehöll ovanligt litet svafvel. 

Beräknas svaflet ur hans analyser och förlusten antages som jern (jern- 

bestämningen är alldeles oduglig), blir eqvivalentförhällandet mellan jernet 

och svaflet lika med 1:0,9205. Svaflet räcker således ej ens till att bilda 

monosulfuret. Tillförlitligheten af den mer än sjuttio år gamla analysen 

kan man dock med skäl betvifla. 
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PRoUT!) redan visat innehålla betydligt mindre svafvel än svafvel- 

kisen. Tio år derefter undersökte STROMEYER?) tvenne magnet- 

kiser från Hartz och Pyreneerna äfvensom de produkter, som 

uppkomma, dels då svafvelkis glödgas utan luftens tillträde, 

dels då jernoxid upprepade gånger upphettas med svafvel. Han 

fann de förra lika sammansatta som de sednare, och utgående 

från den origtiga föreställningen, att de på nyss beskrifna sätt 

framställda konstprodukterna skulle vara enkelt jernsulfuret, 

förklarade han äfven magnetkisen ega en likadan sammansättning. 

Då han fann den innehålla ej obetydligt mera svafvel, än hvad 

BERZELIUS funnit 1 det enkla jernsulfuretet, och han dessutom 

gjorde den iakttagelsen, att magnetkisen vid lösning i syror lemnar 

svafvel olöst, drog han BERZELII undersökning af jernsulfuretet 

i tvifvelsmål och ansag till och med magnetkisens sammansättning 

stå i strid med läran om de bestämda kemiska proportionerna. 

BERZELIUS 3), hvilken, liksom den tidens mineraloger i allmänhet, 

också ansåg magnetkisen såsom enkelt jernsulfuret, förfäktade 

likväl riktigheten af sin analys, och påstod, att STROMEYERS 

resultater endast berott derpå, att de af honom undersökta 

mineralierna varit uppblandade med svafvelkis. | Att så varit 

fallet hade STOMEYER sjelf redan erkänt i sin uppsats, men 

han hade sökt korrigera det derigenom uppkommande felet genom 

att bestämma svafvelkisens mängd. Några år derefter äter- 

kommer BERZELIUS ?) till samma sak, visar, att, då det af 

STROMEYER med konst framstälda svafveljernet vid dess upp- 

lösning i syror lemnade svafvel olöst, det omöjligen kunde vara 

identiskt med det mot jernoxidulen svarande sulfuretet, men, 

frangaende sin förra åsigt om magnetkisens sammansättning 

och om origtigheten af STROMEYERS analyser, förklarar han nu 

magnetkisen vara en förening af tvenne olika svafvelbindnings- 

grader och uppställer för mineralet från Hartz den ännu all- 

1) Journal de physique de chimie et d’histoire naturelle. T. 53, p. 89 och T. 

54, p. 8. 

2) Gött. gel. Anz. 1814, 147 St. 

3) Gilb. Ann. 48, p. 209. 
4) Schweigg. Journ. 22, p. 2%. 
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männast antagna formeln FeS? + 6 FeS. Mineralet från Bareges, 

hvilket STROMEYER funnit innehålla 24,4 procent »Schwefeleisen 

im Maximo», betraktas det oaktadt af BERZELIUS som ett särskildt 

mineral, åt hvilket han gifver formeln FeS? + 2 FeS. Det sist- 

nämnda vann dock föga bifall hos mineralogerna, och BER- 

ZELIUS sjelf upppgaf äfven tanken på dess sjelfständighet. 

Under de derpå följande tjugo åren undersökte PLATTNER 2) 

H. Rose ?) och BERTHIER?) magnetkiser från flera olika lo- 

kaler, men ingen af dessa kemister fann skäl att ändra den af 

BERZELIUS uppstälda formeln Fe’S®. SCHAFFGOTSCH ?) der- 

emot, hvilken ar 1840 underkastade den redan förut af Rose 

analyserade magnetkisen från Bodenmais en ny undersökning, 

fann denna innehålla mindre svafvel, än den enligt BERZELIT 

formel borde innehålla, något, som också RosE vid sin analys 

funnit och anmärkt, och förklarar -på grund häraf, att under 

namnet magnetkis förekomma trenne olika mineralier: de af 

BERZELIUS uppstälda tvenne mineralspecies och ett tredje, för 

hvilket Bodenmaisermineralet utgör typen, och åt hvilket han 

gifver formeln 9FeS + Fe? 83 eller Fell SP, Emot denna asigt 

uppträdde emellertid G. Rose ?) med bestämdhet. Han visade, 

att mineralet från Bareges endast. utgjort en blandning af 

magnetkis och svafvelkis, och förklarade Bodenmaisermagnet- 

kisens lägre svafvelhalt bero derpå, att mineralet varit något 

oxideradt. I samma uppsats bemötte han äfven BREITHAUPT ®), 

v. KOBELL?) m. fl. mineraloger, hvilka, på grund af magnet- 

kisens nära öfverensstämmelse i kristallform med millerit och 

greenockit, antagit den vara enkelt svafveljern. Han invände 

deremot, att alla magnetkisanalyser gifva ett öfverskott af 

Svafvel, hvilket hvarken kan vara närvarande som svafvel eller 

1) Pogg. Ann. 47, p. 369. 

2) Gilb. Ann. 72, p. 89. 

°) Ann. d. Min. Ser. III, T. 7, p. 531 och T. 11, p. 498. 

*) Pogg. Ann. 50, p. 533. 
3) Pogg. Anh. 74, p. 291. 

6) Journ. f. pr. Ch. 4, p. 265. 
?) Journ. f. pr. Ch. 33, p. 405. 



28 LINDSTRÖM, UNDERSÖKNING AF MAGNETKISENS SAMMANSÄTTNING. 

svafvelkis, emedan det förra skulle med kolsvafla kunna utdragas 

ur det pulveriserade mineralet, och den sednare borde qvarstanna 

vid mineralets lösning i utspädd saltsyra, hvilket intetdera är 

fallet. Han påpekade dessutom, att magnetkisen är magnetisk, 

hvilket ej är förhållandet hvarken med det artificiella svafveljernet, 

eller med milleriten och greenockiten. Dessutom har magnetkisen 

en lägre egentlig vigt än svafvelkisen, hvilket enligt hans åsigt 

tydligt bevisade, att den ej kan vara enkelt jernsulfuret, då de 

lägre svafvelföreningarne alltid hafva en större egentlig vigt än 

de högre, utan att den måste vara en förening af tvenne olika 

svafvelbindningsgrader. Han anförde slutligen, att magnetkisen 

visserligen kristalliserar i nästan samma form som milleriten och 

greenockiten, men att man dock derföre ej kan anse den som 

verkligt isomorf med nämnde mineralier. År 1864 offentliggjorde 

RAMMELSBERG !) ett arbete om jernets svafvelföreningar och 

magnetkisens sammansättning, i hvilket han, på grund af dels 

äldre, dels nya af honom gjorda analyser, uttalar den åsigten, 

att den mest sannolika magnetkisformeln är Fe$S?®. De nickel- 

haltiga magnetkiserna fann han närmast motsvara någon af 

formlerna R?S$ eller R6S?. Han tror likväl ej, att de nickel- 

haltiga magnetkiserna i sin sammansättning skilja sig från de 

nickelfria, men betviflar, att detta kan afgöras genom några 

analyser, huru omsorgsfullt de än må utföras. Slutligen söker 

BLOMSTRAND ?) visa, att magnetkisen är sammansatt efter formeln 

Fe’S$ eller 3FeS, Fe?S?. 

Frågan synes mig dock vara långt ifran utredd. Detta har 

gifvit mig anledning att analysera några af de renaste magnet- 

kiserna, som kunnat utletas ur Riksmusei ej obetydliga förråd af 

detta mineral, i afsigt att derigenom lemna ett bidrag till frågans 

lösning. Då de af mig analyserade magnetkiserna ej förut varit 

föremål för någon undersökning, torde dessa analyser vara af 

tillräckligt intresse för att förtjena offentliggöras. 

De magnetkiser, som af mig blifvit analyserade, äro från 

nedanstående. lokaler: 

1) Pogg. Ann. 121, p. 337. 
2) Öfvers. af Vet. Ak. Förh. 1870, p. 19. 
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I. Utö. Stora, derba stycken inneslutande kristaller af svafvelkis. 

Stuffen har tillhört BERZELII samling. Eg. vigt 4,627. 

II. Freiberg. Insprängd tillsammans måd kolsyrad kalk. Eg. 

vigt 4,642. 

II. Kongsberg. Kristaller förekommande tillsammans med ge- 

diget silfver och kolsyrad kalk. 

IV. Tilasinwuori i Tammela. Mineralet förekommer tillsammans 

med vackert kristalliserad oligoklas. Vittrar temligen snart. 

V. Smörvik nära Kragerö. Stora, derba massor, mellanlagrande 

apatit och augit. 

VI. Adolfsgrufvan, Jemtland. Mineralet förekommer med kol- 

syrad kalk. 

Analyserna utfördes pa följande sätt. Det med största 

sorgfällighet utplockade mineralet pulveriserades och löstes i ut- 

spädd saltsyra. Da denna syra ej angriper svafvelkis, borde 

man följaktligen på detta sätt kunna utröna om magnetkiserna 

voro förorenade af svafvelkis, då denna, åtminstone till största 

delen, borde qvarstanna bland det olösta. Den olösta delen 

glödgades, vägdes och digererades med saltsyra, hvarvid i de flesta 

fall litet jern löstes af syran, hvilket fälldes med ammoniak och 

vägdes. Filtratet från det olösta oxiderades, hvarefter jernet 

och nickeln ätskildes medelst bernstenssyrad ammoniak, eller, 

såsom i de begge sista analyserna, genom upprepade fällningar 

med ammoniak. Den vägda jernfällningen smältes med surt 

svafvelsyradt kali, och löstes i saltsyrehaltigt vatten, hvarvid 

alltid qvarstannade något kiselsyra, som vägdes och adderades 

till vigten af det olösta. Nickeln vägdes såsom nickeloxidul. 

Svaflet bestämdes i en särskild portion, som löstes i salpetersyra 

under tillsats af chlorsyradt kali. Det olösta svaflet upptogs 

på ett vägdt filtrum, torkades och vägdes, hvarefter den eld- 

fasta återstoden bestämdes. Svafvelsyran bestämdes som svafvel- 

syrad baryt. Den glödgade fällningen digererades med utspädd 

saltsyra, tvättades och omvägdes. Fosfor, selen, tellur och arsenik 

eftersöktes "förgäfves. 
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Analyserna gåfvo följande resultater: 

Utö. Frei- Kongs- Tam- Smör- Adolfs- 
berg. berg. mela. vik!). grufvan. 

Jeın i den olösta 

Testen. 0,08 — 7 -— 0,62 0,25 0,77 

Jern i lösningen.. 60,83 60,ıs 60,20 59,14 59,15 60,08 

Nickel see — — — 0,09 0,51 0,04 

Koppas spår spår —— 0,12 spår = spår 

Syalhvele Wo Aue 38.20, 38.88 38.890, 39.72 NR Sera 

Kaselsyrapr ne 0,97 0,57 0,98?) 0,45 1,22 1,91 

Kolsyrad kalk 7 — 033803) — AH AA HÄ 

100,10 99,93 100,07 100,16 99,90 100,57. 

Vi se af analyserna, att den olösta resten i de flesta fall 

innehållit litet jern. Huruvida detta beror pa inblandning af 

" svafvelkis eller helt enkelt derpa, att det vid sönderdelningen 

afskilda svaflet omslutit smärre magnetkispartiklar och skyddat . 

dem för syrans inverkan är svårt att bestämdt afgöra. Jag har 

beräknat analyserna under begge antagandena, men tror det sed- 

nare vara lika sannolikt som det förra. Antages jerneti det olösta 

härröra af osönderdelad magnetkis, och man adderar de begge 

' jernqvantiteterna, franräknar kopparn som kopparkis, och ute- 

sluter kiselsyran och den kolsyrade kalken samt beräknar de 

öfriga beständsdelarne pa 100 delar, få analyserna följande utseende: 

Utö. Freiberg. Kongsberg. Tammela. Smörvik. Adolfsgr. 

Nenn ds 61,44 60,75 60,75 60,03 60,19 61,68 

Nickel: — 1 — — 0,09 0,52 0,04 

Svafvel..... 38,56 39,25 39,25 39,88 39,29 38,28 

100,00 _ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00. 

Divideras dessa tal med resp. eqvivalentvigter, erhåller man 

följande förhållanden mellan metallen och svaflet i de olika 

analyserna = Fe (ND) : S 

IE OMG de SSR SS ERE RSA I : 1,0983 

INSER D CEO areor stuga stas SRA a 3 ISO 

INS RS TO SID ex OSTEN 8 NAO 

-— Medium af två analyser. 

Innhöll 0,06% silfver. | 

Mäste bero derpä, att nägon liten kalkspatssplittra medföljt vid utplockningen. (CJ 

(x) 

— N 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:0o2. 31 

IV, Tammelasen ur DER 3116,09 

V. Smörvik ........ ER In 1331 

VE PAdoliserufvane.. 0... 1 : 1,0854. 

Variationerna äro, som man ser, temligen betydliga. Be- 

trakta vi först det kristalliserade mineralet fran Kongsberg, 

hvilket ovilkorligen erbjuder det största intresset, sa finna vi, 

att detta jemte den fullkomligt öfverensstämmande II mest närmar 

sig formeln Fe?S9 Af de öfriga representera I, IV och VI 

bäst formlerna Fel0 Sl, Fe#S’ och Fe! S!3; analysen V står 

nästan midt emellan Fe? S® och Fe? S®. 

För ingen del bör man dock häraf draga den slutsatsen, 

att flera kemiskt olika sammansatta magnetkisvarieteter skulle 

förekomma, och detta desto mindre, som man finner lika stora 

variationer i analyserna hos flera andra med magnetkisen jem- 

förliga mineralier. Försöker man sammanföra alla analyserna 

under en gemensam formel och tar mediet af eqvivalentför- 

hållandena, får man medeleqvivalentförhållandet mellan jernet 

och svaflet att vara: 

1 : 1,1232 

eller 8 : 8,9856. 

Utesluter man den sa betydligt afvikande VI, blir för- 

hällandet 
1:221,150% 

eller precist samma tal, som analyserna II och III gifvit. 

Formeln Fe®S?, hvilken fordrar 60,37 2 jern och 39,13 % 

svafvel, är säledes den formel, som med minsta fel kan antagas 

som gemensam. Dä emellertid analyserna äro så varierande, 

kan man naturligtvis ej tillmäta de resultater till hvilka man 

kommer genom att taga ett medeltal synnerligt stor betydelse, 

allra helst då frågan rörer ett mineral af så egendomlig samman- 

sättning som magnetkisen. 

Antager man, att jernet, som erhållits bland det olösta 

skulle härröra af inblandad svafvelkis, och man subtraherar detta 

jern samt en motsvarande mängd svafvel, få analyserna I, IV, V 

och VI följande utseende: 
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I. IV. V, VI. 

TEEN. ERA EN 61,47 60,18 60.27 61,93 

Nickel oss FAL — 0,09 0,52 0,04 

Syalvelr wen 385300. 303 SKAL 0383085 

100,00 100,00 100,00 100,00 

och eqvivalentförhallandena blifva da 

Fe (Ni): S 

AR Re Le RT 1 : 1,0969 
1 I On Le. Be. Re ne HR. As 307 

IR. tn. Mon Le 1: 1,1307 
TVEEN un. a IE AR AV gr Re 1: 1,1536 

ad. na an De er N EE I : 11293 

VE es ee ee 1: 1,0740. 

Mediet af alla sex är I Fe: 1,1192 S. 

Denna formel ligger emellan Fe® S? och Fe? S®, men närmar 

sig mest den förra. Utesluter man VI, blir förhållandet 1: 1,1282, 

eller 8:9,0256. De förändringar, som analyserna undergätt ge- 

nom det sednare antagandet, äro, som vi se, så obetydliga, att 

det, som gäller i ena fallet, äfven bör gälla i det andra. 

Af det ofvan sagda torde vara klart, att nagra bestämda 

resultater rörande magnetkisens formel ej vunnits genom de af 

mig gjorda analyserna. Möjligen skulle man, om man vidhåller 

den gamla uppfattningen af magnetkisens konstitution, kunna 

anse dem i viss mån bekräfta RAMMELSBERGS äsigt om formelns 

Fe? S? företräde. 

I sammanhang med denna undersökning, och för att utröna 

om några mera afgörande resultater skulle kunna vinnas genom 

att sammanställa ett större antal analyser, har jag försökt samla 

alla de i journalerna spridda magnetkisanalyserna, omräknat 

dem, vid hvilka beståndsdelarnes vigt funnits direkt angifven, 

en revision, som visat sig ganska behöflig, och korrigerat de 

äldre efter de nu antagna eqvivalentvigterna 1). Vid korrektionen 

1) De egvivalentvigter, som af mig nyttjats, äro Fe = 28; Ni = 29;5; Co=29,5; 

S=16 och Ba = 68,5. 
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har jag utgått från det antagandet, att de vid tidpunkten för 

analysernas utförande gällande BERZELIT eqvivalenter blifvit 

vid beräkningen använda. Då ingen af de mineralogiska hand- 

böckerna upptager samtliga analyser, torde det tillåtas mig att 

här meddela desamma, ordnade efter kronologisk följd. För 

fullständighetens skull har jag äfven bifogat de af mig gjorda 

analyserna. 

1. Moel Elion, Wales. Eg. v. 4,518. HATCHETT (Phil. Trans. 

1804, p. 315). 

Treseburg, Harz. STROMEYER (Gött. gel. Anz. 1814, 147 St.; 

Gilb. Ann. 48, p. 183). 

3. Bareges, Pyreneerna. STROMEYER (ib.). 

4. Bodenmais. Rose (Gilb. Ann. 72, p. 189). 

5. Falun. ÄKERMAN (Jernk. Ann. 1825, p. 148). 

6. Brasilien. Eg. v. 4,80. BERTHIER (Ann. d. Min., Ser. II, 

Rp: 5). 

7. Valais, Sion. BERTHIER (Ann. d. Min., Ser. III, T. 11, p.498). 

Valais, Sion. BERTHIER (ib.). 

Conghonas de Campo. Eg. v. 4,627). PLATTNER (Pogg. 

Ann. 47, p. 369). 

10. Falun. PLATTNER (ib.). 

11. Bodenmais. Eg. v. 4,622). SCHAFFGOTSCH (Pogg. Ann, 

50, p. 533). 

12. Klefva. Eg. v. 4,674. BERZELIUS, (Kongl. Vet. Akad. 

Handl. 1840, p. 69). 

13. Garpenberg. vV. EHRENHEIM (Jernk. Ann. 1842, p. 340). 

14. Modum. SCHEERER (Pogg. Ann. 58, p. 315). 

15. Rajpootanah. Eg. v. 2,58. MIDDLETON (Phil. Mag., Ser. 

III, Vol. 28, p. 352). 

16. Gap Mine. Eg. v.4,193. BOYE (Sill. Amer. Journ. 13, p. 219). 

17. Inverary, Skottland. RIVOT, BEUDANT, DAGUIN, BOUQUET 

(Ann. d. Min., Ser. V, T. 2, p. 530). 

13. Inverary. RIVOT, BEUDANT, DAGUIN, BOUQUET (ib.). 

IV 

IR 

1) Eg. vigtbestämningen gjord af G. Rose. Pogg. Ann. 74, p. 300. 

?) Pogg. Ann. 74, p. 299. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Ärg. 32. N:o 2. 
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19. Bern-Kastel vid Mosel. BAUMERT (Verh. d. nat. Ver. Bonn 

1857, p. LXXXV). 

Piemont. Eg. v. 4,27. TOURNAIRE (Ann. d. Min., Ser. V, 

T. 17, p. 47). 

Treseburg, Harz. RAMMELSBERG (Handbuch der Mineral- 

chemie, p. 111). 

Okänd lokal. RAMMELSBERG (ib.), 

Bodenmais. RAMMELSBERG (Pogg. Ann. 121, p. 354). 

Treseburg, Harz. Eg. v. 4,513. RAMMELSBERG (ib., p 355). 

Harzburg, Harz. Eg. v. 4,58. RAMMELSBERG (ib., p. 356). 

Trumbull, Connecticut. Eg. v. 4,64. RAMMELSBERG (ib., 

p. 357). | 

Xalastoc, Mexiko. Eg.v. 4,564. RAMMELSBERG (ib., p. 357). 

Kristalliserad magnetkis från okänd lokal. Eg. v. 4,623 1). 

RAMMELSBERG (ib., p. 358). 

Gap Mine. Eg. v. 4,543. RAMMELSBERG (ib., p. 361). 

Horbach, Baden. Eg. v. omkring 4,7. RAMMELSBERG (ib., 

361). 

Hilsen, Norge. Eg. v. 4,577. RAMMELSBERG (ib., p. 362). 

Kristalliserad magnetkis från okänd lokal. Eg. v. 4,608. 

RAMMELSBERG (ib., p. 362). 

Bodenmais. Eg. v. 4,54. M. V. LEUCHTENBERG (Bull. 

de l’Acad. Imp. de St. Pet., T. 7, p. 403). 

Hausach. PETERSEN (Pose. Ann. 136, p. 507). 

5. Auerbach, Bergstrasse. Eg. v. 4,583. PETERSEN (Journ. f. 

pr. Ch. 106, p. 141). 

Trakten af New York. Hann. (Berg. u. Hütt. Zeit. 1870, p. on 

Utö. Eg. v. 4,627. LINDSTRÖM. ! 

Freiberg. Eg. v. 4,642. LINDSTRÖM. 

Kongsberg. Eg. v. 4,584 ?). LINDSTRÖM. 

Tammela. LINDSTRÖM. 

Smörvik. LINDSTRÖM. 

Adolfsgrufvan. LINDSTRÖM. 

Eg. vigtbestämningen gjord af G. Rose. 

Eg. vigtbestämmningen gjord af KENNGOTT. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. 

Wien, 9, p. 575. 
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För beräkning af magnetkisens formel äro dock ej alla 

dessa analyser lika lämpliga. Jag har sålunda funnit skäl att 

meslutar analysema il, 2,03,.6,°7, 8,13, 15,16, 17.018, 21, 24 

och 34; anal. 2, 3, 16, 17, 18, 24, 34 derföre, att de undersökta 

kiserna varit förorenade af främmande mineralier, oftast svafvel- 

kis, 1, 6, 7, 8 pa grund af de använda methoderna, 13 och 21 

sasom ofullständiga, och 15 sasom mycket tvifvelaktig med an- 

ledning af dess orimlist laga egentliga vigt. 

Uträknas eqvivalentförhallandena för de öfriga kiserna, och 

de indelas i tvenne afdelningar, de nickelfria, inclusive dem, som 

halla litet nickel!), och de egentligen nickelhaltiga, blir för- 

hallandet mellan metallen och svaflet i de olika analyserna 

följande: 
I de nickelfria 

FSE 

NE AS je 1, 1057 

DSS RN ne 

ER ee N es 1,na98 

LÜNEN E56 

I RE nor 

I) RG 127191303 

22) ÖRE E Fa 18 INSS0 

DI RN ee 1214528 

EIER RR less 

DO ee 12217302 

DE se BER INA IE Dres 

oe N lt Wr. 172101521 

DE ER 1 8 Mona 

On u on. RN 1 > Ion 

Be ER re EROS 

RN EEE 1 210730% 

DIE NEE 19:20771307 

RS 12.211.609 

') Denna indelning kan väl synas godtycklig, men rätteligen torde väl blott få 

magnetkiser kunna anses som fullkomligt nickelfria. Atminstone hafva nästan 

alla de, som jag undersökt hållit åtminstone spår af nickel. 
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Al. u RR lenken 

DR ER ER IR Cu SE I : 1,0854 

och i de nickelhaltiga 

R : S. 

| SRS TED als AASE Las 1 : 1,0645 

TAN EN GR SAr AE I : 1,i909 

Da EI VEN ee ar 17210308 

DIE Re ERROR. rag 1 2121048 

DU a re 3: 1,1743 

SILL EN rn Ge 12,3 11830 

DAR AN Ehe er 121613 

SON RB a LER 121917202 

Variationerna äro, som det synes, högst betydliga. Betrakta 

vi först de nickelfria magnetkiserna, finna vi, att den som inne- 

håller mesta svaflet (anal. 35) närmast motsvarar Fe#® St 

medan den svafvelfattigaste (anal. 42) bäst representeras genom 

formeln Fel? SB. Hos de nickelhaltiga äro variationerna ännu 

större. Analyserna kunna följaktligen ej lemna några bevis för 

den ena eller andra formelns företräde. Skulle man äfven 

här vilja efterse, hvilken formel med minsta fel kunde antagas 

som gemensam, finner man, att medelförhallandet hos de nickel- 

fria är 1:1,1327 och hos de nickelhaltiga 1:1,1486. Det förra 

talet ligger emellan Fe?S® och Fe? S? men närmar sig något 

mera den sistnämnda; det sednare motsvarar temligen bra formein 

Fe?’S®. Det må vara härmed huru som helst, men hvilken upp- 

fattning man än må hysa om magnetkisens sammansättning, 

anser jag det i alla händelser vara föga välbetänkt att gifva 

de nickelhaltiga någon afvikande formel, och detta desto mindre 

som man ej kan veta, om nickeln och jernet äro på lika sätt 

förenade med svaflet. 

Magnetkisen kan äfven uppfattas på ett helt annat sätt. 

Man kan nämligen, med tillämpning af Professor NORDENSKIÖLDS 

teori om additionela bestandsdelars förekommande hos mineralier, 

betrakta den såsom en förening af enkelt jernsulfuret med vex- 

lande qvantiteter svafvel. Det förra är da den formgifvande 
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beståndsdelen, och det sednare endast en på formen föga inver- 

kande additionsbeståndsdel. På detta sätt skulle variationerna i 

analyserna och mineralets kristallografiska öfverenstämmelse med 

millerit och greenockit kunna på ett nöjaktigt sätt förklaras. 

Hvilken af dessa åsigter är den rätta, kommer väl framtiden 

att afgöra. På rent analytisk väg lär frågan dock knappast 

kunna lösas. 
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Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1875. N:o 2. 

Stockholm. i 

Om Nord-Amerikas Oniscider. 

Af ANTON STUXBERG. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875.) 

Med hänsyn saväl till arternas begränsning som deras geo- 

grafiska utbredning kan var kunskap om familjen Oniscoid® 
T, Ke 

bland isopoderna med skäl sägas vara jämförelsevis ringa och i 

hög grad bristfällig. Denna anmärkning gäller icke minst hvad 

angar den amerikanska kontinenten, den norra med den södra. 

Ty af samtliga hittills kända Oniscider kommer blott en obe- 

tydlig procent på denna stora kontinents andel; och för att vi 

må inskränka oss till Nord-Amerika allena!) (deri äfven inbe- 

!) Syd-Amerikas fauna omfattar följande kända Oniscider: 

1. Ligia Baudiniana M.-EvwAarps 1840 (Rio de Janeiro). 
»  Gaudichaudi M.-EDWARDs 1840 (Chili). 

»  cayennensis C. Koch 1847 (Cayenne). 

» cursor DANA 1853 (Tierra del Fuego). 

Styloniscus magellanicus DANA 1853 (Tierra del Fuego). 

Philoscia Olfersii Branpt 1833 (Brasilia). 

» Sellowii BRANDT 1833 (Montevideo). 

» picta BRANDT 1833 (Brasilia). 

Oniscus nigrescens DANA 1853 (Rio de Janeiro). 

» angustus Dana 1853 (Tierra del Fuego). 

» bucculentus NICOLLET 1849 (Chili). 

tuberculatus NICOLLET 1849 (Chili). 

angustatus NICOLLET 1849 (Chili). 

14. » bilineatus NICOLLET 1849 (Chili). 

15. » armatus NICOLLET 1849 (Chili). 

16. Porcellio cinerascens BRANDT 1833 (Montevideo). 

WU. » brunneus BRANDT 1833 (Demerary). 

18. » advena STUXBERG 1872 (Brasilia). 

18), » fuegiensis Dana 1853 (Tierra del Fuego). 

20. » chilensis NICOLLET 1849 (Chili). 

MH HOo@ NDS MD D 

(= D He 

art SÖ 
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gripen 

blifvit 

I ER EN 

EN -—-— OD 

19. 

1 

2. 

3. 

4 

STUXBERG, OM NORD-AMERIKAS ONISCIDER. 

den mexikanska republiken), äro de arter, som hittills 

derifran beskrifna, endast följande: 

Ligia Baudiniana M.-EDWARDS 1840. 

» 

Pallasii BRANDT 1833. 

occidentalis DANA 1853. 

dilatata STIMPSON 1857. 

Styloniscus gracklis DANA 1854. i 

Alloniscus perconvexus DANA 1854. 

Oniscus affinis SAY 1818. 

» vicarius STUXBERG 1872. 

Porcellio spinicornis SAY 1818. 

» dubius BRANDT 1833. 

gemmulatus DANA 1853. 

niger SAY 1818. 

aztecus SAUSSURE 1857. 

mexicanus SAUSSURE 1857. 

Montezum& SAUSSURE 1857. 

Armadillo cacahuamilpensis BILIMEK 1867. 

Pseudarmadillo carinulatus SAUSSURE 1857. 

Spherillo affinis DANA 1854. 

Armadillidium pilulare (Say) 1818. 

Under sådana förhållanden har det synts mig lämpligt att 

meddela, jämte beskrifningar der så nödigt funnits, en öfversigt 

af de till familjen Oniscoide hörande arter, som af Docenten 

GUSTAF EISEN insamlats i Nord-Amerika och af honom blifvit 

at mig öfverlemnade för bestämning, i synnerhet som flertalet 

af de arter samlingen innehåller lemnar ett rätt intressant bidrag 

21. 

22. 

23. 
24. 

Porcellio interruptus HELLER 1861 (Chili). 

pulcher NICOLLET 1849 (Chili). 

Gayi Nıconzer 1849 (Chili). 

granurus NICOLLET 1849 (Chili). 

trilipatanus NICOLLET 1849 (Chili). 

Cubaris cinereus BRANDT 1833 (Brasilia). 

» 

2” 

murinus BRANDT 1833 (Brasilia). 

brunneus BRANDT 1833 (Demerary). 

Armadillo granurus NIcoLLET 1849 (Chili). 
. Spheroniscus flavomaculatus GERSTECKER 1854 (Columbia). 

v 
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till kunskapen om åtskilliga land-isopoders kosmopolitiska före- 

«komst. De arter som jag, efter nämda materials undersökning, 

är i tillfälle att till de från den nordamerikanska kontinenten 

redan kända tillägga äro: 

1. Ligidium hypnorum (CUVIER) 1792. 

2. Trichoniscus pusillus BRANDT 1833. 

3. Bhinoryctes mirabilis n. gen. & sp. 

4. Porcellio maculicornis C. KocH 1840. 

>. » > formosus un. sp. 

Ö. » scaber LATREILLE 1804. 

T. » pietus BRANDT & RATZEBURG 1833. 

8. » trilineatus C. KocH 1840. 

sh » convewus (DE GEER) 1778. 

10. Armadillo speciosus n. Sp. 

Savidt jag af den zoologiska literaturen kunnat finna, ut- 

gör hela summan af hittills kända nordamerikanska Oniseider _ 

jämte de tio till en ringa del för vetenskapen nya former, som 

jag här är 1 tillfälle att tillägga, 29 arter !), och af dessa äger 

den nordamerikanska kontinenten åtminstone 7, således nära 25 

procent, som tillika förekomma 1 Europa. Dessa 7 för Nord- 

Amerika och Europa gemensamma arterna äro: Ligidium hypno- 

rum, Trichoniscus pusillus, Porcellio maculicornis, P. scaber, P-. 

pietus, P. trilineatus, P. convexus. 

För den lättare öfversigtens skull lemnas här en synoptisk 

tabla öfver Oniscidernas kända utbredning inom Nord-Amerika. 

Vid denna är att märka, att för fyra af arterna (12, 15, 17, 29) 

saknas mig fullt tillförlitliga lokaluppgifter. 

!) Till grund för denna beräkning ligger naturligen den visserligen icke fullt 

berättigade förutsättningen, att samtliga förut beskrifna arter ej äro blott 

nominella, samt att bland dem icke finnes någon, som möjligen vore iden- 

tisk med en eller annan uti den Eisenska samlingen. 
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1. Tıgia, Baudınanas era. er nee 

2.0 ou Ballast SEA Nele Bo 

DD EO CIA enas se Be Fölene 

AERIAL TATA nen Er BN 

52 Lieidiumehypnozums ya a St 

6. Styloniseus gracilis........ rec x) 

7. Alloniseus pereonvexus . .. |...... RE) Are 

8 Rrichonisensspusilluse ra a EA 

3. Oniscusgatınisge RA er AS SSE 

10. » VICATIUSG m eelercle leer 

11. Rhinoryctes mirabilis . .... man + 

125 Borcellio@spiniconns ee Bere Ban ne 

13. » maculicormis. .....|...... BE En a En ce 

14. » formosus faks SNS IA + | + 

15. » dubpus oe das ak. RNE 

16. » gemmulatus . .... mer TA EE ANA 

17. » RE ER [AE] BönSer GSaE SA 

18. » SCaDER rss ASSA + | + 

19. » DIC UU SA NS ATS Dan AREA ST RE 

20. » TEEN. 200606. ve||scoeoo||eosusalledeusosseooe 

Zilk » CONVEXUSL | N ANOS da JE ET La 

22. » EVA HELA ERAN a eat m len lee SÄLEN Kö de 

23. » TN) EI C AS ee a ARLA 

24. »” Montezum en N ee 

25. Armadillo cacahuamilpensis!......|.............| ..... 

26. » SP ECIOSTS ER el + | + 

27. Pseudarmadillo carinulatus.!......\......\........... 

28. Sphaxillonafinisun en nalen... x )) 

29. Armadillidium pilulare .....)......|......l......l...... 

'uourqaT Juno "puejpunog MIN | 

Da man noggrant genomgår förestående efter fyndorternas 

läge ordnade synoptiska tabla öfver arternas kända utbredning 

') Arten är afı Dana uppgifven för California, men upptages här i kolumnen för 

San Francisco. 

?) Det är icke med full säkerhet bekant, om denna art är funnen i Mexico 

eller på Cuba. 
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inom Nord-Amerika, framställer sig helt naturligt den tanken, 

att der de ända till 14000 fot höga Rocky Mountains stıyka 

fram, der har naturen satt en oöfverstiglig gräns för atskilliga 

arters utbredning, för några en vestlig, för andra åter en östlig. 

Sålunda sätter denna stora bergsträckning, savidt kändt är, en 

östlig gräns för Ligia Pallasii, L. occidentalis, L. dilatata, Styl- 

omiscus gracilis, Alloniscus perconvexus, Rhinoryctes mirabilis, 

Porcellio gemmulatus, P. formosus, Armadillo speciosus, Spherillo 

affinis; vester derom åter söka vi förgäfves Trichoniscus pusillus, 

Oniseus affinis, O. vicarius, Porcellio pietus, P. trilineatus, P. 

convexus. Men två arter finnas, som äro gemensamma för bade 

det Californiska kustgebitet och landet kring de stora insjöarne 

i öster; de äro Ligidium hypnorum och Porcellio scaber. Vid 

dessa bägge arters förekomst — man kunde vid sidan af dem 

äfven ställa Porcellio maculicornis, ehuru denne ännu icke träffats 

öster om Rocky Mountains -— fäster sig ett särskildt intresse: 

de förekomma båda i Europa och Norra Amerika, det vestra 

med det östra, och sannolikt äfven öfver hela Asiens kallare 

tempererade område. Om dessa två arter från deras ursprung- 

liga centrum, som vi må antaga faller inom Europas -eller må- 

hända Asiens omkrets, spridt sig, så att säga, »sua sponte» 

antingen åt vester, eller åt öster, eller åt bäggedera hållen sam- 

tidigt, hvilken spridning följaktligen måste hafva fortgått sedan 

en ojämförligt lång tid tillbaka, eller om de möjligen först under 

de senaste århundradena följt civilisationen åt på någon af hennes 

manga strakvägar, det är en fråga, som väl förtjenar att man 

at henne egnar en mångsidig belysning. 

Ett annat lika märkligt förhållande är det, ätt af de högst 

åtta arter, som hittills äro kända från det östliga Nord-Amerika, 

sex, d. v. s. 75 procent, äro rent europeiska former. Det är 

antagligt, att det kända antalet arter utgör endast en ringa 

bråkdel af det, som verkligen finnes; men äfven om det berott 

-endast på en tillfällighet, att i den vidsträckta kontinentens 

östliga del påträffats nära nog uteslutande sådana former, som 

äro öfver större delen af Europa mycket allmänna, så är dock 
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ett sadant förhållande ganska egendomligt och för djurgeografien 

mycket. intressant. i 

I det följande har jag af flertalet arter, som äro mig genom 

autopsi bekanta, lemnat beskrifningar, men för de öfriga endast 

hänvisningar till de författare, hos hvilka de äro mer eller 

mindre tillfredsställande diagnosticerade. 

1. Ligia Baudiniana M.-EDWARDS 1840. 

(Hist. Nat. des Crust., III, pag. 155). 

Hab. in Mexico circa Saint-Jean d’Ulloa (M.-Epw.). 

> Ligia Pallasii BRANDT 1833. 

(Conspeet. Oniscod., pag. 172). 

Hab. in insula Unalaschka (BRANDT). 
I 

3. Ligia occidentalis DANA 1853. 

(U. S. Explor. Exped.—Crustacea, II pag. 742, tab. 49 fig. 7). 

Hab. in California ad Sacramento River (DANA). 

4. Ligia dilatata STIMPSON 1857. 

(Proceed. Boston Soc. Nat. History, vol. VI pag. 88. Boston Journ. Nat. History, 

vol. 6 pag. 507). 

Hab. ad Fort Steilacoom (Puget Sound) in territorio 

»Washington» (STIMPSON). 

5. Ligidium hypnorum (CUVIER) 1792. 

Syn. 1792. Oniscus hypnorum Cuvier, Journal d’hist. nat., II pag. 
21,.tab., 26 NGE 3, Arsen 

1793. » agilis PERSOON in PANZER, Faun® Insect. 
Germanis initia, 9: 24. 

1804. Ligia hypnorum LATREILLE, Hist. nat. Crust. Ins., 
VII pag. 31. 

1833. Ligidium Persoonii BRANDT, Oonspect. Onisc., pag. 174. 
1840. Zia agilis C. Kocu, Deutschl. Crust., Arachn. 

und Myriap., 34: 22 & 23. 
1853. Ligidium Persoonii LEREBOULLET, Cloport.de Strasbourg, 

pag. 14, tabb. I fig.1, II figg. 20 —31. 
1858. » » JOHNSSON, Sveriges Oniscider, pag. 10. 
1870. » hypnorum G. BuppE-LunD, Naturhist. Tidsskr., 

3:dje Reekke 7:de Bind pag. 225. 

— 
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Hab. ad Niagara et ad San Francisco (G. EISEN). 

6. Styloniseus gracilis Dana 1854. 

(Proceed. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia, VII pag. 176). 

Hab. in California (DANA). 

7. Alloniseus perconvexus Dana 1854. 

(Proceed. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia, VII pag. 176). 

Hab. in California (DANA). 

8. Trichoniseus pusillus BRANDT 1833. 

Syn. 1833. Trichoniseus pusillus BRANDT, Conspect. Onise., pag. 174. 
1838. Itea riparia C.KocH, Deutschl. Crust., cet. 22:17. 
1844. » levis ZADDACH, Synops. Crust. Pruss., 

pag. 16. 
1857. Philugria celer Kınanan, Nat. Hist. Review, vol. 

IV pag. 281, tab. 22 figg. 1—4. 
oe Sy riparia  KINAHAN, ibidem, vol. V, pag. 197, 

tab. 23 fig. 2. 
1358. Itea levis JOHNSSON, Sveriges Oniscider, pag. 

13. 
1868. Philugria riparia Bare & Westwoon, British sessile- 

eyed Crustacea, vol. II, pag. 456 
(cum figg.). 

1870. Trichoniscus pusillus G. BUDDE-LUuND, Naturhist. Tidsskr., 
3:dje Raekke, 7:de Bind, pag. 257. 

Hab. ad Niagara (G. EISEN). 

Af denna art, hvilken skiljer sig fran den närstäende, nagot 

större, i England, Tyskland och Danmark sporadiskt funna Trich. 

roseus O. KOCH förnämligast genom framtill rundadt hufvud, 

större ögon, fullkomligt släta, icke transverselt granulerade bäl- 

segment, samt sista stjertsegmentets form, hvilket har sidorna 

och bakkanten starkt inbugtade, äger jag fyra till alla delar 

med europeiska öfverensstämmande exemplar, insamlade vid 

Niagara. Det är antagligt, att arten äger en vidsträckt utbred- 

ning öfver Nord-Amerika. 

9. Oniscus affinis Say 1818. 
(Journal of the Academy of Philadelphia, vol. I pag. 430). 

Hab. circa urbem Philadelphia (Say). 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 2. 4 
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10. Oniseus vicarius STUXBERG 1872. 

(Öfvers Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl., ärg. 29 (1872), N:o 9 pag. 3). 

Oniscus oblonge ovalis, longitudine duplo majore quam la- 

titudine, valde convexus, haud rugulosus, levis, subnitidus. 

Antenne exteriores dimidia corporis longitudine paullo mi- 

nores (= 11:25); peduneculi articulus quintus eylindricus, omnium 

maximus, flagellum longitudine aequans, curvatus; flagelli articulus 

intimus maximus, triplo longior quam latior, medius tertia parte 

minor, extremus hoc haud multo longior, intimo brevior. 

Oculi, ocellis congregatis, prominentes, ovales, prope ad 

basin loborum frontis lateralium siti, dimidiam partem capitis 

lateralem oceupantes. 

Lobus frontalis medius parvus, laterales maximi, rotundati, 

longitudine oculos »quantes, supra plus minus profunde excavati; 

caput carina transversa valde elevata, partem frontalem a supe- 

riore disjungente instructum. Vertex antice scrobieulo profundo 

pone lobum medium foveaque minore ab hoc utrinque oblique sita. 

Trunci segmenta omnia, primo excepto, marginibus anteri- 

oribus lateralibus rotundatis, tria priora margine posteriore u- 

trinque profunde sinuato, quartum epimeris postice levissime, 

cetera valde elongatis et acutis. Margo ultimi segmenti posterior 

sinuatus. 

Cauda subeircularis, eadem fere longitudine ac latitudine, 

epimeris segmentorum primi et secundi evanescentibus, tertil, 

quarti, quinti maximis, retroversis, acutis, margine laterali ar- 

cuatis. Segmentum ultimum trigonum, loneitudine multo majore 

quam latitudine, marginibus lateralibus sinuatis, acutum, con- 

vexum. Pedum ultimi paris articulus basalis margine antico 

limbato, latitudine maxima dimidiam longitudinem multo supe- 

rante, appendix exterior complanata, acuta, longitudine hunc 

zequante, qua appendix interior pilosa paullo major. 

Color fusco-griseus, epimerorum margine serieque macularum 

plus minus rotundarum Jaterali albis; in medio dorso macul& 

numerosissim® majores vel sepissime minores oblong&, irregulares 
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inveniuntur. Caput pallide punctulatum. Segmentum caud 

ultimum vitta transversa angustiore. 

Longitudo 16 m.m.; latitudo 7 m.m. — Longitudo primi 

paris pedum 6 m.m., septimi 8 m.m. 

Hab. in New Foundland (JosuA LINDAHL) et in Canada 

eirca Niagara (G. EISEN). 

Ab Onisco murario CUVIER (Journ. d’hist nat., II pag. 22, 

tab. 26 figg. 11—13), cui simillimus et valde affinis, hie noster 

On. vicarius precipue diversus: longitudine pro ratione majore, 

segmentorum latitudine minore, capitis ceterique corporis levitate 

&xque ac tribus foveis vertici impressis, quarum antica maxima 

et profundissima est. \ 

Dä jag första gängen (anf. st.) beskref denna förmenta nya 

art, ägde jag deraf endast ett enda individ, jämte fagra exem- 

plar af Porcellio scaber hemfördt från New Foundland af Dr. 

JOSUA LINDAHL. Från Docenten GUSTAF EISEN har jag seder- 

mera erhållit fyra hithörande exemplar, insamlade vid Niagara. 

Liksom förut uppställer jag fortfarande denna form såsom spe- 

cifikt skild från Oniscus murarius CUVIER, ehuru det icke kan 

förnekas, att skiljaktigheterna äro få och obetydliga, samt det 

är skäl att förmoda, att en rikare serie af exemplar möjligen 

skall ådagalägga bägges identitet. 

AT slägtet Oniscus är förut i systemet inregistrerad en art 

från Nord-Amerika (Philadelphia), On. affinis SAY. Sannolikt 

är, att denna är identisk med On. vicarius, men derom låter 

sig ingenting med bestämdhet afgöra blott med ledning af SAYS 

mycket ofullständiga diagnos. 

11. Rhinoryetes mirabilis n. gen. & sp. 

(Deriv. 06 — nasus, oourtev — fodere). 

Rhinoryctes ovalis, longitudine duplo majore quam latitudine, 

convexus, densissime granulatus, epimeris margine serratis. 

Antenn® exteriores corporis latitudine multo breviores 

(=85:100); pedunculi articulus quintus longissimus, parum 



92. STUXBERG, OM NORD-AMERIKAS ONISCIDER. 

curvatus, longitudine flagellum 3:artieulatum zquans; flagelli 

articuli inter se eadem longitudine vel medius interdum minimus. 

Oculi, ocellis congregatis, prominentes, subeirculares. 

Lobus frontalis medius magnus, productus, obtusus, sursum 

‚porrectus, quartam partem latitudinis capitis aquans; lobi laterales 

producti, conici, antice rotundati, longitudine oculos »quantes. 

Trunei segmenta omnia margine postico medio sinuata. 

Epimera mediocria, angulis antieis post sensim magis rotundatis, 

serratis, angulis posticis parum retroversis, rotundate-acuminatis. 

Cauda subeircularis, latitudine paullo majore quam longi- 

tudine, omnium segmentorum longitudine zquali, epimeris se- 

gmentorum primi et secundi evanescentibus, tertii, quarti, quinti 

maximis, retroversis, margine exteriore rotundatis, serratis, inte- 

riore fere rectis. Segmentum ultimum trigonum, duplo latius quamı 

longius, marginibus posticis rectis, rotundate-acuminatum, supra 

convexiusculum et interdum fovea longitudinali haud profunda 

instructum. Pedum ultimi paris articulus basalis fere eque latus 

ac longus, depressus, margine postico-laterali parum elevato, 

eireulariter rotundato, serrato, appendix exterior paullum com- 

planata, subconica, margine exteriore recto, interiore convexo, 

Iongitudine appendicem interiorem haud multo superans, que 

ultimum caude segmentum parum excedit. 

Color dorsi rufo- vel fusco-griseus, lobis frontalibus, pr&- 

sertim medio, vittaque trunci longitudinali nigrioribus, maculis 

oblongis numerosissimis pallidioribus inspersis. 

Longitudo 10 m.m., latitudo 4,5—5 m.m., altitudo 2,3 — 

2,5 m.m. 

Hab. in California media ad urbem San Pedro haud procul 

ab oceano pacifico (G. EISEN). 

Genom sina 8-ledade antenner, saknaden af speciella re- 

spirationsorgan i caudalfötternas ramus opercularis, äfvensom 

genom de längt framdragna, koniska sidoloberna i pannan och 

dennas likaledes starkt framskjutande, egendomligt uppat böjda 

medianlob visar sig denna art, som vid ett flyktigt påseende 

företer rätt mycken habituell likhet med en Porcellio trilineatus, 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:0 2. 53 

generiskt skild från alla hittills kända oniseider. Egendomlig 

som den är, synes den mig förtjent af en utförligare beskrifning. 

Kroppsformen är oval, dubbelt så lång som bred, stundom, 

synnerligast hos yngre exemplar, något mera, fram- och baktill 

halfeirkelformigt rundad, med bälens sidor nästan parallela. 

Segmenten äro starkt konvexa, icke nedtryckta, så att deras 

bredd ej öfverstiger det dubbla måttet af deras höjd. 

Hufvudet, såväl framtill som baktill i saknad af upphöjda 

ränder, har, om vi bortse fran de framskjutande frontalloberna, 

ofvanifran sedt utseendet af ett cirkelsegment, som närmar sig 

halfeirkelns form; dess längd förhåller sig till dess största bredd 

ungefär som 45:100. Zpistomium är konvext, deladt i om- 

kring 8 små rundade lober. De yttre antennerna äro jämförelse- 

vis korta, deras längd motsvarar tre fjerdedelar af kroppens 

bredd; pedunkelns andra led är, som vanligt, på insidan klubblikt 

uppsväld, ej lika mycket dock som hos t. ex. Oniscus murarius 

eller On. vicarius, pa hela sin öfre-yttre del tätt besatt med 

fina, genomskinliga, silfverglänsande epidermoidalbildningar, den 

tredje och fjerde leden förete intet egendomligt, den femte är 

något krökt, cylindrisk, längst af alla, i längd något mindre än 

de två närmast föregående sammantagna, men större än flagellen, 

hvars tre leder äro af nära nog samma inbördes längd. Alla 

antennlederna äro beklädda med spridt stälda, silfverglänsande 

borstlika bildningar. — Da man betraktar hufvudet ofvan ifrån, 

visa sig de tre frontalloberna lika langt framskjutande, men den 

linie, som förenar dem, är icke en rät linie: en sådan, dragen 

mellan de två sidoloberna, går midt imellan epistomii öfre rand 

och medianlobens spets. De laterala frontalloberna äro riktade 

framat och något snedt utåt, beröra med inre sidan at deras 

bas de yttre antennernas insertionsställen, äro till formen cylin- 

driska, ej liksom så ofta är fallet hos Onisci och Porcelliones 

plattade och ofvan exkaverade, underifrån sedda nära tre gånger 

så långa som breda vid midten, i framranden hastigt rundade. 

Den mediana frontalloben upptager vid basen en fjerdedel af 

pannans bredd, är nästan lika lång som bred, stympadt triangel- 
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formig, framtill afhuggen och derstädes icke sällan försedd med 

en svag inknipning, trynlikt uppviken, ofvan säledes fran si- 

dorna exkaverad, vid basen pa hvardera sidan skild fran de 

omgifvande partierna genom en djupgående fåra, som ofvan 

tvärt slutar i en ansenlig 'grop. Ögonen, icke synnerligen stora, 

äro nästan cirkelformiga, belägna strax bakom de laterala fron- 

talloberna. | 

Bälsegmentens epimerer äro medelmättigt stora, mot kroppens 

bakdel mer och mer utdragna, i yttre-bakre kanten föga till- 

spetsade. Det andra—fjerde segmentets epimerer äro genom 

en djupgående, med den undre randen parallel sutur tydligt 

skilda från epitergaldelarne, en skilnad som någon gång gör 

sig märkbar äfven på de tre bakersta, men aldrig på det första 

bålsegmentet. Der den nämda suturen utlöper i segmentens 

bakrand visar sig ej sällan en spetsvinklig inskärning. 

Stjerten sluttar hastigt bakat, är nästan cirkelformig, något 

bredare än lång; alla segmenten äro lika långa. Epimererna 

äro langa och utät-bakat riktade, i ytterkanten starkt rundade, 

i den inre nästan räta; längden af det femte segmentets epimerer 

motsvarar dess halfva bredd. Ändsegmentet är triangelformigt, 

nästan dubbelt så bredt som långt, dess spets är trubbigt 

rundad och dess fria ränder äro fullkomligt räta, icke inbugtade; 

ofvan är det svagt konvext och försedt med en längsgående 

bred, men ej djup fåra. 

-Caudalfötternas ramus opercularis utmärker sig genom sak- 

naden af corpora spongiosa, hvilket förhallande ensamt ställer 

detta slägte bredvid slägtena Philoseia, Oniscus och Platyarthrus 

inom tribus Oniseine. Det bakersta caudalfotparets basalled 

är mycket nedplattad och bred, nedifrån sedd fullt lika bred 

som lång, upptager nästan hela mellanrummet mellan femte 

caudalsegmentets epimerer och ändsegmentet, sträcker sig något 

litet bakom dettas spets, har bakrandens yttre fria hälft af- 

rundad, den inre inbugtad och uppbär der det lancettformiga 

yttre bihanget, som är vid basen cylindriskt, i sin öfriga del 

något nedplattadt, i ytterkanten rakt, i den inre konvext, och i 
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längd motsvarar ändsegmentets halfva bredd. Detta yttre bi- 

hang är ungefär tre gånger 8a langt som bredt. De inre bi- 

hangen äro cylindriska, något kortare än de yttre, skjuta ut ett 

stycke bakom ändsegmentet och äro i spetsen försedda hvar- 

dera med 2—3 långa genomskinliga borst. 

Segmenten äro alla ytterst tätt besatta med sma, för blotta 

ögat icke märkbara vårtlika upphöjningar, och epimerernas fria 

ränder ha ett fint sågadt utseende, orsakadt af de silfverglän- 

sande, tydligt framträdande epidermoidalbildningarne. 

Kroppens grundfärg är gråbrun med ett bredare mörkare 

band längs ryggen och ett smalare dylikt längs hvardera sidan 

ofvanom de ljusgrå epimererna. Hufvudets lober äro ytterst 

mörkt färgade. Mellan de mörkare banden på ryggen äro in- 

strödda en mängd oregelbundna aflanga hvitgrå fläckar, talrikare 

och tätare nedat sidorna. Pa antennlederna, synnerligast den 

tjerde och femte, äro i grundfärgen inströdda stjernlika mörkare 

pigmentfläckar. 

Längden är hos de största exemplaren (fullvuxna, ägg- 

bärande honor) 10 m.m., bredden 4,5--5 m.m., höjden 2,3—2,5 

m.m. Hanarnes form är något mera langsträckt. Det sjunde 

fotparets längd är något större än kroppens bredd. 

Af denna art äger jag 12 exemplar från San Pedro i mel- 

lersta Californien (G. EISEN). 

12. Poreellio spinicornis Say 1818. 

(Journal of the Academy of Philadelphia, vol. I pag. 431). 

Hab. 

13. Porcellio maeculicornis ©. KocH 1840. 

Syn. 1840. Porcellio maculicornis C. Koch, Deutschl. Crust., Myriap. 
& Arachniden, 34: 16. 

IST, » ae LEREBOULLET, Cloportides de Stras- 

bourg, pag. 63, tabb. I fig. 17, III 
figg. 8S1—87. 

Sr » pruinosus KıyaHan, Natural Hist. Review, 

IV pag. 278, tab. 19 figg. 3, 5, 
stabil ste I 



56 STUXBERG, OM NORD-AMERIKAS ONISCIDER. 

Syn. 1858. Porcellio frontalis JOHNSSoN, Sveriges Oniscider, pag. 
30. 

1568. » pruinosus BatrE & WeEstwoop, British sessile- 
eyed Crustacea, vol. II pag. 487 
(cum figg.). 

1570. » maculicornis G. BUDDE-LUND, Naturhist. Tidsskr., 

3:dje Rakke 7:de Bind, pag. 235. 

Porcellio ovalis, leviter convexus, latitudine dimidiam longi- 

tudinem fere aequante (latitud. ad longitud. = 45 : 100), capite et 

segmentorum parte anteriore rugulosis. 

Antenn® exteriores dimidiam corporis longitudinem paullo 

superantes; “pedunculi articulus quintus longissimus, subreetus, 

pr&cedente fere duplo longior, flagello longitudine fere z»qualis, 

zque ac quartus canaliculatus; Hagelli articulus interior exteriore 

prope duplo lonsior. 

Oculi, ocellis congregatis, prominuli, reniformes. 

Lobus capitis medius minimus, parum productus, arcuatus; 

lobi frontales laterales rotundate-rectanguli, evanidi, supra ex- 

cavatione infra marginem parum profunda. Vertex sulco trans- 

verso tenui pone carinam frontalem parum elevatam. Capitis 

longitudo dimidiam latitudinem assequens. 

Trunei segmenta tria priora epimeris margine posteriore 

rotundatis, retroversis, quartum rectangulis, quintum subrectis, 

insequentia duo postrema magis magisque retroversis, acutiusculis. 

Segmentum ultimum margine postico »qualiter sinuatum. 

Cauda subeireularis, latitudine longitudinem fere assequente, 

epimeris segmentorum primi et secundi minimis, tertii, quarti, 

quinti minutis, retroversis, acutis, margine laterali subarcuatis. 

Segmentum ultimum trigonum, longitudine duas latitudinis partes 

zquante, apice parum producto et acuto, subrotundato, supra 

subplanum vel levissime sulcatum. Pedum ultimi paris appendix 

exterior subdepressa, lanceolata, articulo basali duplo longior, 

appendix interior apicem ultimi segmenti multo superans. 

Color dorsi rufo-griseus, immixtis maculis longitudinalibus 

plus minus irregularibus numerosissimis. Antenne albomaeulat. 

Longitudo 9 m.m., latitudo 4 m.m.; longitudo antennarum 

exteriorum 4,5 m.m. 
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Hab. in California ad San Franeisco et San Pedro (G. 

EISEN). 

14. Porcellio formosus n. sp. 

Porcellio ovalis, latitudine dimidiam longitudinem prope 

assequente (latitud. ad longitud. = 45: 100), convexus, subl&vis, 

subnitidus. 

Antenne exteriores latitudinem corporis longitudine @quantes; 

peduneuli articulus primus secundo duplo brevior, quartus extra 

profundius, supra levius longitudinaliter sulcatus, quittus longis- 

simus, pr&cedente tertia parte, flagello haud multo longior, rectus, 

parte proximali inconspicue, distali levius canaliculata; flagelh 

articuli inter se eadem longitudine. 

Oeuli, ocellis congregatis, prominentes, ovales. 

Lobus frontalis medius paullum productus, rotundatus, late- 

rales evoluti, longitudine altitudine faciei vel oculis aequales, au- 

tice truncato-rotundati, pone excavatione semilunari profundiore 

preediti. 

Trunei segmenta tria priora margine postico recto, epime- 

rorum angulis postieis rectis, quartum subrectis, quintum, sextum, 

septimum magis magisque retroflexis, sed non multum acuminatis. 

Cauda subeircularis, latitudine quinta eireiter parte majore 

quam longitudine, epimeris segmentorum tertii, quarti, quinti 

mediocribus, retroversis, margine interiore curvatis, duplo longi- 

oribus quam latioribus, paullum acuminatis. Segmentum ultimum 

tıigonum, prope zque longum ac latum, marginibus postieis 

profunde sinuatum, apice lato. rotundate aeuminato, supra late 

et profunde longitudinaliter excavato. Pedum ultimi paris ar- 

ticulus basalis infra visus eadem latitudine ac longitudine, supra 

convexus; appendix exterior subdepressa, lanceolata, margine 

interiore subrecto, exteriore curvato, latitudine maxima quartam 

loneitudinis partem zquante; appendix interior teres, exteriore 

tertia parte brevior. 

Color dorsi ex rufo fusco-griseus, immixtis maculis palli- 

dioribus oblongis irregularibus numerosis, in duas series latas 
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parvo intervallo distantes digestis. Cauda plerumque unicolor 

segmento ultimo ad basin bi- (vel tri-)punctato. 

Variat vitta longitudinali albo-grisea serieque macularum 

majorum ejusdem coloris lateralı. 

Longitudo 13 m.m., latitudo 6 m.m.; longitudo antennarum . 

exteriorum 6 m.m. 

Hab. in California eirca San Franeisco et San Pedro, ut 

videtur, frequentissimus (G. EISEN). 

Hab. 

15. Porcellio dubius BRANDT 1833. 

(Conspeetus Oniscodorum, pag. 178). 

16. Poreellio gemmulatus Dana 1853. 
(U. S. Exploring Expedition—Crustacea, II pag. 725, tab. 47 fig. 7). 

Hab. in territorio » Washington» circa Pugets Sound (DANA). 

17. Porcellio niger Say 1818» 

(Journal of the Academy of Philadelphia, vol. I pag. 432). 

Hab. 

18. Porcellio seaber LATREILLE 1804 (ad partem). 

Syn. 1758. 

1792. 

1798. 

1804. 

Oniscus asellus LINNE, Syst. Nature, ed. X, Tom. I 
pag. 637 (ad partem). 

» » CuvIER, Journ. d’hist. nat., II n. 23, 
tab. 26 fig. 9 (ad partem). 

» » FaBgrıcıus, Entomol. System. Supple- 
mentum, pag. 300 (ad partem). 

Porcellio scaber LATREILLE, Hist. Nat. Crust. et In- 

sectes, VII pag. 45 (ad parte). 

» » LATREILLE, Genera Ürustaceorum et 
Insectorum, I pag. 70 (ad partem). 

Oniscus granulatus LAMARCK, Hist. nat. Animaux sans verte- 
bres, V pag. 154 (ad parte). 

Porcellio scaber BRANDT & RATzEBURG, Medizinische 
Zoologie, II pag. 77, tab. 12 figg. 
1—4. 

» » BRANDT, Conspect. Oniscod., pag. 176. 

» » C. KocH, Deutschl. Crust. cet., 34: 

(Dal 
» Brandti M.-Epwarps, Hist. Nat. Orustaces, III 

pag. 168. 
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1853. Porcellio scaber 

1853. 

1870. 

SCHNITZLER, Oniscin. agri Bonnensis, 
pag. 28. 
LEREBOULLET, Oniscides de Strasbourg, 

pag. 34, tabb. I fieg. 4, 5, II figg. 
43—47. 
A. Wurte, A popul. history af British 
Crustacea, pag. 237, tab. XIII fig. 2. 
KINAHAN, Nat. Hist. Review, vol. IV 

pag. 277, tab. XXI figg. 2, 8. 
JOHNSSON, Sveriges Oniscider, pag. 20. 
BarE & Westwoon, British sessile-eyed 
Crustacea, vol. II pag. 475 (cum 
figg.). 
G. Buppe-Lunp, Naturhist. Tidsskr., 
3:dje Raekke, 7:de Bind, pag. 238. 

Hab. in New Foundland (JosUA LINDAHL), circa Niagara et 

in California ad San Francisco, Sauzelito, San Pedro (G. EISEN). 

Syn. 

19. Porcellio pietus BRANDT & RATZEBURG 1833. 

1840. 
1844. 

1853. 

» 

» 

» 

. 1833. Porcellio pietus BRANDT & RaATZEBURG, Medizinische 
Zoologie, II pag. 78, tab. 12 fig. 5. 
BRANDT, Conspect. Oniscod., pag. 176. 

melanocephalus C. Koch, Deutschl. Crust. cet., 

28: 18. 

pietus M.-Epwarps, Hist. Nat. Orustaces, III 

» 

pag. 166. 
LEREBOULLET, Oniscides de Strasbourg, 
pag. 49, tabb. I fisg. 8$—-12, III figg. 
61-65. 
Kınauan, Nat. Hist. Review, vol. IV 

pag. 278. 
JOHNSSON, Sveriges Oniscider, pag. 22. 
BaATE & WEsrwoon, British sessile-eyed 
Urustacea, vol. II pag. 480 (cum figg.). 
G. Büppe-Lunv, Naturhist. Tidsskr., 
ö:dje Rakke 7:de Bind, pag. 239. 

. circa Niagara (G. EISEN). 

20. Porcellio trilineatus C. Koch 1840. 

Porcellio trilineatus C. Koch, Deutschl. Crust. cet., 34: 9. 
ZADDACH, Orust. Pruss. Prodromus, 

pag. 11. 
trivittatus LEREBOULLET, Cloportides de Stras- 

bourg, pag. 54, tabb. I figg. 13, 14, 
Il figg. 66— 70. 
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Syn. 1858. Porcellio trivittatus JOHNSSoN, SverigesOniscider, pag.25. 
1870. » trilineatus G. BUDDE-LUND, Naturhist. Tidsskr., 

3:dje Rakke 7:de Bind, pag. 239. 

Porcellio ovalis, convexus, latitudine dimidiam longitudinem 

zquante, capite segmentorumque trunci parte antica rugosis. 

Antenn® exteriores dimidia corporis longitudine paullo bre- 

viores (= 9:10); peduneuli articulus quintus quarto tertia parte 

longior, rectus, cylindricus, non canaliculatus; flagelli articulus 

interior exteriore paullo brevior. 

Oculi, ocellis congregatis, magni, prominentes, margine in- 

teriore recto. 

Lobus frontalis medius parum productus, aqualiter rotun- 

datus; laterales magni, semicireulariter rotundati, longitudine 

latitudinem paullo superante. Capitis longitudo dimidie latitu- 

dini zequalis. 

Trunci segmenta tria priora epimeris margine postico sinuatis, 

omnia angulis posticis acuminatis. Margo ultimi sermenti po- 

sterior »qualiter sinuatus. 

Cauda subeireularis, latitudine longitudinem quarta parte 

superante, epimeris segmentorum tertii, quarti, quinti maximis, 

retroversis, acutis. Segmentum ultimum trigonum, fere z»que 

longum ac latum, marginibus postieis sinuatis, rotundate acumi- 

natum, deplanatum. X 

Color griseo-niger, seriebus tribus macularum pallidiorum 

longitudinalibus. 

Longitudo 10—11 m.m., latitudo 4,5—5,5 m.m.; iongitudo 

antennarum exteriorum 4 m.m. 

Hab. in Mount Lebanon et ad Niagara (G. EISEN). 

21. Porcellio convexus (DE GEER) 1778. 

1778. Oniscus converus VD: GEER, Mem. p. servir å l'hist. 

des Insectes, vol. VII pag. 533, 
tab. 35 fig. 11. ; 

1840. Porcellio spinifrons M.-EDWarRpDs, Hist. Nat. Crustacés, 

III pag. 168. 
1844. » levis ZADDACH, Crust. Pruss. Prodromus, 

pag. 13. 

> | - =) 
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Syn. 1853. Cylisticus levis SCHNITZLER, Öniscin. agri Bon- 
nensis, pag. 20. 

1855. Porcellio armadilloides LEREBOULLET, Cloportides de Stras- 

bourg, pag. 65, tabb. I fig. 18, 

III figg. 88—94. 
1857. » » Kıyaman, Nat. Hist. Review, vol. 

IN nase. 208) 
1858. » converus JOHNSSON, Sveriges Oniscider, pag. 

29 { 
[9 Dr 

1868. » armadilloides BATE & WESTWOOD, British sessile- 
eyed Crustacea, vol. II pag. 485 
(cum figg.). 

x 

1870. » convexus G. Buppe-Luxv, Naturhist. Tids- 
skrift, 3:dje Rakke 7:de Bind, 
pag. 240. 

Porcellio oblonge ovalis, longitudine plus duplo majore quam 

latitudine, valde convexus, parum rugulosus, sublevis, nitidus. 

Antenne exteriores duas partes corporis longitudinis @quantes; 

peduneuli articulus quartus pone sulco longitudinali non profundo, 

yuintus eylindrieus, subrectus, longissimus, precedentibus duobus 

junetis longitudine zqualis, quibus flagelli articuli, inter se eadem 

longitudine, juncti haud breviores. 

Oculi, ocellis congregatis, prominuli, ovales. 

Lobus frontalis medius triquetrus, valde acutus; lobi frontales 

laterales producti, supra profundissime excavati, margine interiore 

equaliter rotundato, antico-exteriore truncato, subrecto, exte- 

riore huic longitudine quali recto. 

Trunei segmenta omnia, primo excepto, marginibus anteri- 

oribus lateralibus truncato-rotundatis, primum margine posteriore 

utrinque magis, secundum minus, tertium haud memorabile si- 

nuato; epimera septimi segmenti margine posteriore truncato. 

Cauda subeireularis, eadem fere longitudine ac latitudine, 

epimeris segmentorum primi et secundi evanescentibus, tertii, 

quarti, quinti retroversis, acutis, longitudine magis magisque 

accrescentibus. Segmentum ultimum trigonum, lorgitudine lati- 

tudinem z»quante, lateribus valde sinuatis, apice acuto, supra con- 

vexo. Pedum ultimi paris articulus basalis supra complanatus 

vel convexus, appendix exterior leviter resupina, elongata, styli- 

formis, infra convexa, supra complanata, longitudine latitudinem 
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maximam octies superante, appendice interiore pilosa parum 

longior. 

Color griseus vel plumbeus, subnitidus, epimeris serieque 

macularum majorum laterali albo-griseis; trunci segmenta omnia 

dorso, medio excepto, maculis oblongis numerosissimis albo-griseis 

pr&dito; caput et cauda speciminum seniorum, epimeris exceptis, 

nigra, unicoloria. In speciminibus junioribus ultimum caudz 

segmentum margine anteriore bipunctatum est, et scutum cepha- 

licum parte posteriore pallide punctulatum. 

Sculptura. Segmenta caude omnia »que ac posteriora trunci 

plerumque levia, epimera antem anteriorum tubereulis minoribus 

longo intervallo distantibus instructa sunt. 

Longitude 12 m.m., latitudo 5 m.m.; longitudo antennarum 

exteriorum 8 m.m. 

Hab. in “New England circa Mount Lebanon et in Canada 

ad Niagara haud infrequens (G. EISEN). 

22. Porcellio aztecus SAUSSURE 1857. 

(Revue et Magasin de Zoologie, 2:me serie tom. IX pag. 907). 

Hab. in Mexico (SAUSSURE). 

23. Porcellio mexicanus SAUSSURE 1857. 
(Revue et Magasin de Zoologie, 2:me serie tom. IX pag. 307). 

Hab. in Mexico (SAUSSURE). 

24. Porcellio Montezum® SAUSSURE 1857. 
(Revue et Magasin de Zoologie, 2:me serie tom. IX pag. 307). 

Hab. in Mexico (SAUSSURE). 

25. Armadillo cacahuamilpensis BILIMEK 1867. 

(Verhandl. zool.-botan. Gesellschaft, Bd. XVII pag. 907). 

Hab. in Mexico (BILIMER). 

26. Armadillo speciosus n. sp. 

Armadillo ovalis, valde convexus, levis, subnitidus. 

Antenn® exteriores articulo secundo triplo longiore quam 

primo, quinto reeto, ceylindrico, longissimo, fagelli articulis 

inzqualibus, interiore quadruplo breviore quam exteriore. 
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Trunei segmenta quattuor priora margine postico utrinque 

leviter, posteriora tria levissime sinuata. Epimera mediocria, an- 

gulis anticis oblique truncatis, angulis postieis primi segmenti 

subrectis, rotundate-rectangulis, margine sulcatis, secundi, tertil, 

quarti, quinti minus minusque late rotundatis, sexti et septimi 

subrectis, rotundatis. 

Caud& segmentum ultimum latitudine minima longitudinem 

assequente. 

Color dorsi griseus, linea mediana seriegue macularum ma- 

jorum laterali et epimeris segmentorum trunci pallidioribus. 

Caput creberrime pallide punctulatum. Cauda grisea, segmento 

tertio bipunctato. 

Longitudo 5,5 m.m., latitudo 3 m.m. 

Hab. in California ad San Francisco .et San Pedro (G. 

EISEN). 

Sasom af beskrifningen synes, kommer denna art närmast 

Armadillo nigricans BRANDT och Arm. flavescens BRANDT, bada 

från Caplandet, och liksom dessa utmärker den sig förnämligast 

genom förekomsten af en tämligen djup fåra i första balseg- 

mentets yttre-bakre kant, i hvilken det andra segmentet arti- 

kulerar mot detta. 

Fyra exemplar äro kända, två från San Francisco och tva 

från San Pedro. | o 

27. Pseudarmadillo earinulatus SAUSSURE 1857. 

(Revue et Magasin de Zoologie, 2:me serie tom. IX pag. 305). 

Hab. in Mexico aut in insula Cuba (SAUSSURE). 

28. Sph:erillo affinis Dana 1854. 

(Proceed. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia, VII pag. 176). 

Hab. in California (DANA). 

29. Armadillidium pilulare (Say) 1818. 

(Journal of the Academy of Philadelphia, vol. I pag. 432). 

Hab. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akudemiens Förhandlingar, 1875. N:o 2. 

| Stockholm. 

Nya nordamerikanska Lithobier, beskrifne af 

ANTON STUXBERG. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875.] 

Bland de samlingar, som Docenten G. EISEN hemskickat 

från Californien, finnas nagra för vetenskapen nya arter af slägtet 

Lithobius. Emedan det är min afsigt att först framdeles lemna 

en efter materialets beskaffenhet lämpad kritisk bearbetning af 

samtliga från Nord-Amerika hittills kända Lithobiider, må” här, 

såsom ett bidrag till kännedomen om detta slägtes geografiska 

utbredning, beskrifningar af de nya arterna meddelas, bland hvilka 

äfven befinner sig en från Mexico, godhetsfullt meddelad af H. 

DE SAUSSURE i Genéve. | 

1. Lithobius montieola n. sp. 

Lamina cephalica subeircularis, eadem fere latitudine ac 

longitudine, margine postico subrecto, setis punctisque impressis 

sparse predita. 

Antenn& mediocres, articulis 20 maximam partem cylindra- 

ceis, setis rigidis vestitis, composite. 

Oculi longitudine triplo majore quam altitudine, ocellis 7—9 

in 2 series longitudinales digestis. | 

Cox® pedum maxillarium secundi paris dentibus 6+6 co- 

nieis, acutiusculis, nigerrimis armate. 

Scuta dorsualia rugulosa, sparsissime pilosa, 2, 4, 6, 7, 9, 

11, 13 margine postico recto, angulis postieis rectis vel rotundate 

rectangulis, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 margine postico elevato 

sinuato, angulis parum productis, rotundate acuminatis. 

Scutum ventrale 15 fovea loneitudinali profundiore, cetera 

omnia plana. 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 2. 5 
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Pori coxales numerosi, rotundi, in 3—4 seriebus irregularibus 

dispositi. 

Pedum analium articulus primus calcaribus binis, altero 

majore inferiore, altero minore laterali armatus. 

Pedes anales longitudine antennas zquantes, calcaribus 1, 

4, 3, 1— 1, 4, 3, 2, ungue singulo armati. 

Color non manifestus. 

Longitudo corporis 18 m. m. 

Hab. in Sierra Nevada ad »Summit Station» (G. EISEN). 

2. Lithobius pusio n. sp. 

Lamina cephalica subeircularis, eadem fere latitudine ac 

longitudine, setis minimis sparsissimis. 

Antenn& breviores, articulis 20 plerumque brevibus, crassis 

composite, quorum ultimus longissimus longitudine quattuor pr&- 

cedentes junctos »quans. 

Oculi ocellis 6 magnis in 2 series (1 +3, 2) digestis. 

oo Cox® pedum maxillarium secundi paris medio sinu lato et 

profundo, dentibus 5+5 validis, nigris armate. 

Scuta dorsualia omnia angulis posticis rotundatis, 1, 3, 5, 

8, 10, 12, 14, margine postico medio sinuato, 2, 4, 6, 7, 11,13 

recto. 

Scuta ventralia plana. 

Pori coxales 2, 3, 3, 2, rotundi (FS). 

Pedes primi paris calcaribus 1, 1, 1. 

Pedum analium articulus primus calcaribus binis, majore 

ventrali, minore laterali. 

Pedes anales longissimi, subtenues, rigide et sparse setosi, 

ungue singulo, calcaribus 1, 3, 2, 0 armati. 

Color dorsi non manifestus; caput castaneum antennarum 

interiore parte nigra, exteriore pallidiore; venter cum pedibus 

pallide griseus. 

Longitudo corporis 8&—9 m.m., pedum analium 4 m.m., 

antennarum 2,5—3 m.m. 
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Hab. in California ad San Francisco (G. EISEN). Unum 

tantum specimen masculum vidimus. 

3. Lithobius paradoxus n. sp. 

Lamina cephalica subquadrata, latitudine paullo majore quaın 

longitudine, mergine postico elevato recto, setis magno intervallo 

distantibus vestita, glabra, evidentissime reticulata. : 

Antenne magnitudine dimidiam corporis longitudinem fere 

&quante, articulis 20 irrigue setosis, crassiusculis composite. 

Oculi longitudine triplo fere majore quam altitudine, ocellis 

8 in 4 series transversales (2, 2, 2, 2) digestis. 

Cox& pedum maxillarium secundi paris dentibus 2+2 armate. 

Scuta dorsualia omnia angulis posticis rotundatis, 3, 5, 

3, 10, 12, 14 margine postico sinuato, 1, 2, 4, 6, 7,9, 11, 13 

recto. ; 

Scuta ventralia plana vel convexiuscula; anguli omnium 

postici, duobus postremis interdum exceptis, fovea curvata, intus 

vergente praediti. 

Pori coxales 1, 2, 2, 2, rotundi (>). 

Pedes primi paris calcaribus I, 2, 1. 

Pedum analium articulus primus inermis. 

Pedes anales incrassati, ungue singulo, calcaribus 1.921220 

armati. 

Color brunneus, capite antennisque nigrioribus, scutis ven- 

tralibus cum pedibus, pr&sertim analibus, pallidioribus. 

Longitudo corporis 11 m.m., pedum analium 3,5 m.m., an- 

tennarum 4—4,5 m.m. 

Hab. in California circa urbem San Pedro (G. EISEN). 

Species processu magno, piloso quarti articuli pedum ana- 

lium (0) pr&cipue dignoscenda. 

4. Lithobius obesus n. sp. 

Lamina cephalica subquadrata, eadem fere longitudine ac 

latitudine, margine postico subrecto, setis longis, rigidis parcius 

vestita. 
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- Antenn& breviores, tertiam partem longitudinis corporis 

zquantes, articulis 20 cylindraceis, longe setosis composite, 6 

interioribus longissimis, ultimo longitudine minore quam 2 pr&- 

cedentibus junctis. 

Oculi ellipsoidei, longitudine duplo majore quam altitudine, 

ocellis 10, postico magno transverso, ellipsoideo, ceteris in 3 

series digestis, ocello medie seriei postico maximo, rotundo. 

Coxz pedum maxillarium secundi paris dentibus 2+2 validis 

armat®, marginibus antico-lateralibus setis 4—5 longissimis ve- 

stita, sinu mediano lato, haud profundo. 

Seuta dorsualia omnia angulis "postieis rotundatis, 3, 5, 8, 

10, 12, 14 margine postico elevato sinuato, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 

13 recto, non elevato. 

Scuta ventralia omnia plana, posteriora pr&sertim dense 

pilosa; anguli omnium postici linea breviore recta impressa, intus 

vergente. | 

Pori coxales 2, 3, 3, 3, rotundi (2). 

Pedes primi paris calcaribus 1, 2, 1. 

Pedum analium articulus primus calcari singulo laterali 

minore (vix visibili) armatus. 

Pedes anales breves, plus minus incrassati, ungue singulo, 

ealcaribns 1, 3, 2, 1 armatı. 

Unguis genitalium femineorum magnus, integer. 

Color flavo-brunneus vel brunneus capite antennisque nigri- 

oribus. 

Longitudo corporis 13 m.m., pedum analium 4 m.m., anten- 

narum 5 m.m. : 

Hab. in California ad Sauzelito haud procul ab urbe San 

Francisco (G. EISEN.) 

5. Lithobius Kochii n. sp. 

Lamina cephalica obcordata, paullo latior quam longior, pilosa. 

Antenne breviores, tertiam partem longitudinis corporis 

haud multo superantes, articulis 20 cylindraceis composite. 
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Oculi »ocellis 9, in 3 series longitudinales curvatas (1+3, 

3, 2) digestis. | 

Cox&e pedum maxillarium seeundi paris dentibus 2+2 armat. 

Scuta dorsualia omnia angulis posticis rectis vel rotundate 

rectangulis, margivibus valde elevatis. 

Pori coxales 2, 3, 3. 3, rotundi. 

Pedes primi paris calcaribus 0, 1, 1. 

Pedum analium articulus primus calcari singulo laterali 

armatus. 

Pedes anales breves, haud incrassati, longitudine antennas 

zquantes, unguibus binis, calcaribus 1, 3, 2, 0 armati. 

Unguis genitalium femineorum bilobus; calcarium 2 paria. 

Color dorsi testaceo-brunneus. 

Longitudo corporis 11 m.m., antennarum et pedum analium 

4 m.m. 

Hab. in California ad Sauzelito (G. EISEN). Unum tantum 

specimen (9) vidimus. 

6. Lithobius megaloporus n. sp. 

Lamina cephalica obcordata, hirsuta, margine postico sub- 

recto, elevato, parte antica sulco profundiore a postico, sejuncta. 

Antenne perbreves, articulis 19—20, ex quibus ultimus longis- 

simus tres antecedentes junctos longitudine »quans, 2, 3, 3, 10, 

14, 15, 16 mediocres, ceteri latitudine minimi. 

Oculi ocellis 7 magnis in 2 series (1+3, 3) digestis. 

Cox& pedum maxillarium secundi paris dentibus 3+3 (2+2) 

crassis, acumine nigris armatz, medio sinu lato, haud profundo. 

Scuta dorsualia 9, 11, 13 angulis productis, 2, 4, 6, 7 margine 

postico recto, I, 9 convexo, 3, 5, 8, 10, 12, 14 sinuato. 

Scuta ventralia omnia, presertim marginibus, setis longis, 

magnis vestita, medii corporis sulco profundiore longitudinali 

mediano, laterali minore et breviore, ex angulo postico laterali 

excurrente. 

Pori coxales 2, 2, I, I, I, maximi, rotundı. 

Pedes primi paris calcaribus 1, 1, 1. 
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Pedum analium articulus primus calcaribus nullis, setis 2 

longioribus, altera ventrali, altera laterali, armatus. 

Pedes anales perbreves, longitudinem antennarum non asse- 

quentes, incrassati, ungue singulo, calcaribus 0, 1, 1, 0 armatı. 

Color dorsi testaceo-brunneus, laminis ventralibus pedibus- 

que pallidioribus. 

Longitudo corporis 12 m.m., pedum analium 2,5 m.m., 

antennarum 4 m.m. 

Hab. in California ad San Francisco (G. EISEN). 

I ett afseende bildar denna art en motsats mot alla hittills 

bekanta Lithobier, i det nämligen att höftporer förekomma på 

de 5 bakersta fotparen, saledes äfven på det elfte. Karakte- 

ristiskt för densamma är äfven dessa porers ringa antal och i 

sammanhang dermed deras ovanliga storlek. De 2—3 bakersta 

fotparens ringa längd är likaledes ett mycket godt, genast i 

ögonen fallande karakteristikum. 

7. Lithobius eucnemis n. sp. 

Lamina cephalica obcordata, fere que longa ac lata. 

Antenne&e longiores, dimidiam partem corporis longitudinis 

fere assequentes, articulis 20(—-24) cylindraceis rigide pilosis 

composite. 

Oculi ocellis 16, in 4 series curvatas digestis (1 +4, 4, 4, 3). 

Cox&e pedum maxillarium secundi paris dentibus 3+3 armate. 

Scuta dorsualia 9 angulis rotundatis, 11 et 13 parum productis. 

Pori coxales 4, 5, 5, 4, rotundi. 

Pedes primi paris calcaribus 1, 2, 1. 

Pedum analium articulus primus calcari singulo laterali 

armatus. 

Pedes anales breviores, parum incrassati, unguibus binis, 

calcaribus 1, 3, 3, 1. 

Genitalium femineorum unguis bilobus; calcarium duo paria, 

exterius majus. 

Color castaneus vel brunneus. 

Longitudo corporis 13,5 m.m., pedum analium 5 m.m. 
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Hab. in Mount Lebanon (G. EısEn 1873). 

Af denna art, som bland alla kända kommer närmast Z/. 

borealis MNRT, L. longipes V. PORATH och L. grossidens MNRT, 

äger jag endast ett exemplar (9) från Mount Lebanon. An- 

tennledernas typiska antal låter sig icke med full säkerhet be- 

stämma, enär det hos det föreliggande exemplaret i ena antennen 

utgjorde 20, i den andra 24. Det synes likväl icke oantagligt, 

att det senare talet är en tillfällig abnormitet. 

8. Lithobius Saussurei n. sp. 

Lamina cephalica obcordata, fere .eque longa ac lata, lateri- 

bus semicireulariter rotundatis, levis, pilis sparsis vestita 

Antenne sat longe, corporis dimidiam longitudinem haud 

assequentes, articulis 27 parce setosis composite, ultimo penul- 

timum longitudine haud multo superante. 

(OG . . . 

Cox® pedum maxillarium secundi paris dentibus 5+5 niger- 

rimis, brevibus, validis armat&, sinu mediano subprofundo. 

Scuta dorsualia anteriora levius, posteriora manifestius 

rugulosa, at non granulata, subglabra, 9, 11, 13 angulis productis, 

7 margine postico medio profunde sinuato. ; 

Pori coxales 5, 6, 7, 6, magni, subrotundi. 

Pedes primi paris calcaribus 2, 3, 1. 

Pedum analium articulus primus calcari singulo, laterali 

armatus. 

Pedes anales breves, sat inflati, unguibus binis, calcaribus 

KS Iranmatı. 

Genitalium femineorum unguis obsolete trilobus, lobo me- 

diano laterales haud multo superante. Calcarium duo paria. 

Color castaneus vel brunneus. 

Longitudo corporis 23 m.m., antennarum 9 m.m., pedum 

analium 6—7 m.m. | 

Hab. in Mexico circa urbem Orizaba (H. DE SAUSSURE). 

Unum tantum specimen (2) vidimus. 
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Ehuru visserligen icke för den deskriptiva zoologien nagon 

nyhet, men deremot för djurgeografien af stort intresse, sasom 

varande en af de få chilopoder, dem Nord-Amerika, åtminstone 

dess östra del, äger gemensamt med Europa, ma här vid sidan 

af de för vetenskapen nya arterna ställas en förut från flera 

ställen i Europa (Norge: Wang; Sverige: Skåne, Småland, 

Upland; Danmark: ögruppen, Jylland; Spanien: Sevilla, Cordoba, 

Caratraca) och norra Afrika (Algerien: Bona) sedan någon tid 

tillbaka känd art, nämligen: 

9. Lamyctes fulvicornis MEINERT 1869. 

Syn. 1869. Lamyctes fulvicornis Meısert, Naturhist. Tidsskr., 5 
Raekke 5 Bind, pag. 267. 

1869. Lithobius gracilis v. PoRATH, Ofvers. Kgl. Vet.-Akad:ns 
Förhandl., ärg. 26, pag. 641. 

1871. Lamyetes fulvicornis STUXBERG, ibidem, årg. 28, pag. 
504. 

1872. » » MEINERT, Naturhist. Tidsskr., 3 
Raekke 8 Bind, pag. 343. 

Hab. in Mount Lebanon (G. EISEN). 
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Stockholm. 

Lithobius borealis MEINERT funnen i Sverige. 

Af ANTON STUXBERG. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875]. 

Sedan hösten 1871 förvarar jag uti min samling af skan- 

dinaviska myriopoder en intill den tiden endast från Färöarne 

känd art af slägtet Lithobius, nämligen /. borealis MEINERT, 

hvilken under en för annat än myriopodologiskt ändamal före- 

tagen exkursion till Mälaren sågs förekomma tämligen allmänt 

på stränderna af denna sjö, i närheten af Kungshamn, under upp- 

kastade, multnande stjelkar och strån af Scirpus och Phragmites. 

Genom MEINERTS sedermera utkomna monografiska be- 

arbetning af zoologiska museets i Köpenhamn samling af Lithobier 

(Myriapoda musei Hauniensis, II, Lithobiini) är det kändt, att 

samma art äfven anträffats i Spanien (Cordoba) och Algerien 

(Bona). Jag har för den skull trott mig böra meddela före- 

komsten af denna art inom Sverige, dels såsom ett tillägg till 

min förut lemnade öfversigt af Sveriges Chilopoder (Öfversigt 

af Kgl. Vetensk.-Akad:ns Förhandl., årg. 28 (1871) pp. 493— 

512), dels ock för att i nagon man belysa artens geografiska 

utbredning. 

Lithobius borealis MEINERT 1869. 

Syn. 1869. Lithob. borealis MNRT, Naturhist. Tidsskr., 3:dje Raekke 

5:te Bind pag. 263. 
1872. » » MnRt, ibidem, 3:dje Rekke 8:de Bind 

pag. 322. 

Antenner korta, motsvarande ungefär en tredjedel af krop- 

pens längd, med 31, 32, 33 leder. 
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Oceller pa hvardera sidan 6—11, stälda i 2—3 rader (3, 

2—3, 2, 1-3, 3, 2—4, 3, 3 jämte sidoocellen). 

Andra käkfotparets höfter väpnade med 2+2 tänder. 

Nionde ryggskölden med rätvinkligt rundade, elfte och tret- 

tonde med spetsvinkligt utdragna hörn. 

Höftledshälor 3, 3, 3, 2—3, 4, 4, 3, små, runda, i enkel rad. 

Första fotparets taggar 0, 1, 1—1, 1, 1—1, 2, I. 

Femtonde fotparets taggar 1, 2, 1, 0—1, 3, 1, 0—1, 3, 2, 0. 

Femtonde fotparet är något uppblåst, dess höftled saknar 

taggar och ändleden är försedd med två klor. 

Kroppens längd 9—10 m.m., antenner 3 m.m., femtonde 

fotparet 3,5 m.m. 

Färgen är gulbrun; hufvudet mörkare. 

Funnen i Upland på stranden af Ekoln vid Kungshamn 

(Oktober 1871) tämligen allmän. 



75 

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 2. 

Stockholm. 

Bidrag till kännedomen om Syrphusflugornas larfver 

och puppor. 

Af FıLıp TRYBOM. 

Tafl. II. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875.] 

Redan 1738 beskref REAUMUR!) på ett mycket utförligt 

sätt några egendomliga fluglarfver, som han kallade »vers a 

queue de rat.» Dessa voro larfverna till slägtena Syrphus FABR. 

och Helophilus MEIG. Derefter har, så vidt jag kunnat finna, 

ingen härmed jemförlig beskrifning öfver dessa larfver blifvit 

lemnad. Blott en och annan iakttagelse om dem har då och då 

varit synlig. Såsom den vigtigaste bland dem, som kommit till 

min kännedom, vill jag endast nämna en uppsats »Uber Eristalis 

tenax (L.) und ihre Stände» af K. LETZNER i-Jahres-Bericht 

der Schlesichen Gesellschaft für vaterländische Kultur för ar 

1856 sid. 117. 

Sommaren 1873 kom jag händelsevis att fästa min upp- 

märksamhet vid en mängd sma, knappast en mill. breda, tratt- 

lika fördjupningar, sasom det syntes, i sjelfva ytan af en mindre, 

rätt klar vattensamling. Vid närmare påseende befunnos dessa 

vara bildade af svansspetsarna till en mängd Syrphuslarfver. 

Oaktadt jag förde med mig hem ett rätt stort antal af dem, 

lyckades jag ej få någon att vidare utveckla sig. Jag kunde 

således ej se, hvilken flugart de tillhörde, men efter all sanno- 

likhet var det Syrphus intricarius (L.), ty denna var talrik och 

nästan den enda kring larfvernas upphållsort. 

1) Mémoires pour servir å l’histoire des insectes. Tom IV, sid. 442 och följande 

sidor. 
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Följande sommar träffade jag inga larfver på detta ställe. 

Jag sökte dem då i gödselvatten, hvari de, som bekant är, 

vanligen bruka uppehålla sig. Der träffade jag dem i stor 

mängd, dock ingen, som tycktes vara af samma art som de nyss 

nämda. Alla voro nämligen betydligt mindre. Ingen var öfver 

15 mill. lång, då deremot de förut omtalade voro ända till 17. 

Af dessa hemförde jag ett ännu betydligare antal: Inom kort 

började de förvandlas till puppor, och då sedan ur en del af 

dessa flugor framkommo, befunnos de vara Syrphus Arbustorum 

(L.) utom en, som tillhörde Syrphus flavicinetus FALL. Längre 

fram på sommaren, i början af Juli, uppträdde tillsammans 

med sistnämda larfver en hop större, ända till 20 mill. långa. 

Hos ingen af dessa fick jag se någon vidare' utveckling. Möj- 

ligen tillhörde de Syrphus floreus (L.). Denna fluga hade näm- 

ligen nu börjat blifva talrik kring de pölar, hvari larfverna 

lefde och var den största Syrphusart derstädes. 

Kroppsformen hos dessa »vers a queue de rat» är cylindrisk 

och åt båda ändarna afsmalnande. De äro beklädda med en seg 

och elastisk, ofärgad och nästan öfverallt med små veka hår be- 

satt hud. I främre ändan märker man närmare undre sidan 

munnöppningen (fig. 2 a). Straxt ofvanför denna sitta ett par 

små köttiga antenner!) (fig. I och 2 b). På ryggsidan, just 

der vecken i huden, om man räknar framifrån, börja ga pa 

tvären i. st. f. på längden, finner man tvänne små utat och 

bakåt böjda, mörka fasta horn (fig I a). Vidare något litet 

bakom dessa två transversella vårtlika knölar ?) i huden (fig. Le). 

Från bakre ändan af kroppen utgår närmare ryggsidan den 

svanslika andedrägtsträd, som gifvit anledning till REAUMURS 

benämning pa dessa larfver. Pa buksidan sitta de 7 fotparen. 

Genom den nagot bakom det sista fotparet belägna analöpp- 

ningen far man stundom se ett knippe af tradlika bihang ?). 

utskjutas. 

!) »Oornes charnues» REAUMUR, Mem. ete. sid. 452. 

2) »„Tuberosites» R. Mem, etc. sid. 458. 

3) »Appendices» R. M&m. ete. sid. 453. 
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Munnöppningen omgifves pa bada sidor af tvenne mörka, 

upptill med hvarandra förenade chitinbagar. Hos larfven till 

Syrphus Arbustorum (L.) är rundningen pa dessa bågar uppat 

mindre, sa att munnöppningen kommer att likna ett upp och 

nedvändt hjerta med klufven spets (fig. 2a). Lossar man huden 

fran munnöppningens kanter, är det sedan lätt att ur larfkroppen 

uttaga de delar, som motsvara, hvad WEISMANN !) hos larfverna 

till Museide kallar »Schlundkopf» med dess fastare munndelar 

eller, som han kallar det, »Hakenapparat». Denna är dock, ' 

sasom man redan af larfvernas olika lefnadssätt kan vänta sig, 

hos Syrphuslarfverna så olik den hos nyssnämda larfver, att 

man icke ens med säkerhet kan afgöra, hvilka delar, som mot- 

svara hvarandra. Den består af två hufvudafdelningar, hvaraf 

den främre (fig. 3a) är nästan klotformig och bildad af tvenne 

skålformiga, vid ryggsidan med hvarandra förenade halfvor. 

Dessa äro tunna och genomskinliga utom i de fria kanterna, der 

de äro förtjockade och mörka. Det är just den främre kanten, 

som omgifver munnöppningen. Den är der fintandad, och ett 

med dessa tänder lika antal små lister löpa parallelt bakåt på 

de båda halfvornas inre och konkava sidor till deras bakre kant. 

Hvardera af dessa lister är efter hela sin längd besatt med 

intill hvarandra staende tänder. Hos Syrphus Arbustorum (L.), 

efter hvilken art alla de mått, som framdeles komma att an- 

föras, äro tagna, äro dessa 0,009 mill. långa. Förmedelst en hals 

(fig. 3b), ett af tunna väggar omeifvet rör, är mundelarnes 

främre hufvudafdelning fästad vid den bakre och större. Denna 

(fig. 3c) påminner till sin form mycket om en gondol och för 

att underlätta beskrifningen fullföljes här denna liknelse. Just 

der framstammens böjning uppåt börjar, är det, som den främre 

hufvudafdelningens hals mynnar in i den bakre. Längst upp 

skjuter framstamman bakåt med tvenne flikar, och mellan dem 

är en ingående spetsig vinkel. Närmast framstammen äro si- 

1) »Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie» Band XIV. A. WEISMANN, Die 

nachembryonale Entwicklung der Museiden ete., sid. 193. 
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dorna lägst. Derifran höja de sig sa småningom men blifva 

sedan emot bakstammen åter lägre och äro der inatsvängda. 

Bakstammen, som ej på långt när är så stor eller hög som 

framstammen, består af tvänne spetsiga flikar. Framstammens 

väggar äro af fastare byggnad och mörka. Från dem utga en 

mängd muskler dels till en mörk förtjockning i gondolens sidor 

(fig. 3 d), dels ända till de båda flikar, som tillsammans utgöra 

bakstammen. Gör man ett tvärsnitt genom gondolen vid dess 

midt, så kan man ej undgå att genast märka dess egendomligt 

bildade botten (fig. 4). Något bakom, der den främre hufvud- 

afdelningens hals sitter fästad, ser man en afsats på botten (fig. 

3e). Derifrån gå bakåt på insidan med lika afstånd från hvar- 

andra 7 stycken väggar (fig. 4a). Framtill äro dessa 0,12 mill. 

höga och skilda åt medelst ett, afstånd af 0,1 mill. Bakåt 

komma de hvarandra närmare. Deras höjd aftager efter hand, 

tills de slutligen längst bort knappast äro märkbara. I sin öfre 

och fria kant har hvardera två rader 0,08 mill. långa, brungula, 

med något förtjockade spetsar försedda har (fig. 4 b). Vid sjelfva 

insidorna af gondolens kanter sitta också sådana hårrader en 

på hvardera sidan (fig. 4b'). Häåren sitta så tätt, att de all- 

deles sluta intill hvarandra. Då nu två rader, en från hvardera 

af två närstående väggar, med sina spetsar luta sig mot hvar- 

andra, och tillika de från gondolens kanter äro lutade inåt mot 

dem från närmaste vägg, så upphomma 8 stycken kanaler. De 

6 mellersta af dessa hafva vid sina afskärningar formen af ett 

U, upptill slutet af en rätlinig spetsig vinkel. De båda på 

sidorna hafva sin yttre sida mera bagböjd. Bakåt förminskas 

och aftaga dessa kanaler så småningom. Framför dem sitter 

en dubbelböjd skärm (fig. 5), en tunn skifva, som, sedd från 

sidan, ter sig som ett S med de båda ändarne utdragna. TI sin 

bredare ända är den besatt med mörka borst och innanför kanten 

af den smalare har den två små hål. 

Gondolens sidoväggar besta hvardera af två lameller, hvilka 

äro betydligt skilda från hvarandra. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o 2. 79 

Den bakre, gondollika delen af munnapparaten är manga gan- 

ger större än den främre. Då den förstnämde är 2 mill. lang, 

nar den senare en längd af blott 0,5 mill. 

I undre kanten af munnöppningen ser man en rund köttig 

varta (fig, 2c)!), som kan dragas uppåt och tillsluta munn- 

öppningen. Den är således ett slags underläpp eller enligt REAU- 

MURS antagande ?) en tunga. Ofvanför munnöppningen siter också 

en dylik varta (fig. 2d), men denna är aflang i rigtning upp- 

ifrån nedåt och öfverst försedd med några styfva borst. 

Straxt bredvid denna finner man de båda köttiga antennerna 

(fig. 6). Dessa bestå af en kort och tjock baselled (a), hvar- 

dera fortsatt af en cylindrisk, upptill afrundad andre led (b). 

På sjelfva afrundningen i dennes spets såg jag hos en larf 3 

mycket små leder bredvid hvarandra, men eljest bruka dessa 

alltid vara 2, en utåt (c) och en inåt kroppens midtlinie till 

(d). Den förre är i spetsen afstympad, men den senare är af- 

rundad, kortare och slutas med en ytterligt liten led (e). Kring 

denne likasom i toppen af den yttre leden uppskjuta spetsarne 

af några fina strängar, hvilka synas fortlöpa inåt antennerna. 

De båda hornlika bildningarna på ryggsidan af kroppens 

främre del uppfattades redan af REAUMUR såsom andedrägts- 

organer, men LETZNER trodde dem vara antenner 3). De äro 

mörka och af fast konsistens. På sin bakåt och något inåt 

vända sida äro de nästan till spetsen beklädda af huden, och 

der under sitta muskler fästade. På större delen af den utåt 

och framåt vända sidan har chitinväggen öfvergått till en tunn 

hinna. Vid kanterna af denna och bildande liksom en ram 

omkring den sitta små låga papiller, beklädda af en ännu tun- 

nare hinna. Nedtill är denna ram (fig. Ta) bredast. Uppåt 

afsmalnar hon till en utåt böjd spets. Genom hinnan inom den 

synes andedrägtsorganet vara uppfyldt af en mängd mörka i 

hvarandra intrasslade grenar. Dessas stammar uppkomma från 

1!) »Mamelon charnu» R. Mem. etc., sid. 452. 

?) »Qui peut étre pris pour la langue du ver», nyss citerade sida. 

3) »Wahrscheinlich die Fählhörner», sid. 118 i förut nämda uppsats. 



80 TRYBOM, OM SYRPHUSFLUGORNAS LARFVER OCH PUPPOR. 

organets chitinväggar och gå derifran, under det de allt mer 

förgrena sig, alla mot hornets inre. I hvardera af de tvänne 

hornen ingår en stor trache. Innan denne når ini sjelfva hornet, 

sammandrages han men vidgar sig sedan betydligt mot basen 

af den omtalta ramen. | 

Hos alla de större larfver, om hvilka jag (sid. 76) framstält 

den gissning, att de tillhöra Syrphus floreus (L.), hade ramen en 

afvikande form. Den var nämligen hos dem, om jag sa far 

säga, njurformad (fig. Sa) med den från kroppens midtlinie 

vända sidan pa midten afbruten och de båda ändarne inätrullade 

(fig. 8b). De larfver deremot, som jag antog (jemför sid. 75) 

tillhöra Syrphus intricarius (L.), hade andedrägtshornen bildade | 

pa samma sätt som larfverna till Syrphus Arbustorum (L.). 

Som Syrphuslarfverna ständigt vistas i vatten, måste de 

nu beskrifna andedrägtsorganen göra samma tjenst som traché- 

gälar d. v.s. vara sa inrättade, att luftens upptagande ur vattnet 

och införande i trachéerna kan genom dem förmedlas. Den 

hinna, hvaraf papillernas spetsar äro bildade, torde väl i första 

hand tjena härtill. 

Genom de på baksidan af dessa organer fästade muskler 

kunna de dragas uppåt och bakåt, hvarvid den främre sidan 

med sina papiller blottas och kommer 1 beröring med det om- 

gifvande vattnet. Då musklerna slappas, kommer hon deremot 

att ligga så godt som intrykt i larfvens kropp, utan beröring 

med det yttre. 

De bada vårtorna ett stycke bakom dessa respirationsor- 

san äro blott inåt konkava, utåt konvexa bucklor i huden, 

som redan nu utvisa, hvar puppans andedrägtshorn en gång 

komma att bryta fram. 

Att Syrphuslarfvernas svans är ett yttre andedrägtsorgan, 

visste man ej före REAUMUR. Han säger den består af två 

tuber, hvaraf den ene kan inskjutas i den, andre 1). Ser man 

den efter hela dess längd under mikroskopet, så visa sig 3 

hvarandra olika afdelningar. Den första af dessa, utgörande en 

1) Mémoires etc., sid. 447. 
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omedelbar fortsättning af kroppens bakre del), är pa sin yta 

transverselt veckad och strimmig. Den är besatt med temligen 

långa, mot kroppen riktade, ofärgade hår. Slidan är här så 

tjock, att de båda genom dess inre till svansens spets utlöpande 

trachéerna blott med svårighet synes igenom. 

Öfvergången från denna till närmaste afdelning sker så 

småningom. Hären på ytan blifva allt kortare och fastare. 

De synas mörka, först blott i spetsen, men sedan helt och hållet. 

På andra afdelningen hafva de öfvergått till "små trubbiga och 

styfva taggar. Slidan är der tunn och genomskinlig. I st. f. 

första afdelningens tvärveck ser man på den andra längsgående 

kölar, hvarpa taggarna sitta i rader, en rad på hvarje köl. 

På gränsen mellan första. och andra afdelningen finner man 

alltid några egendomligt bildade kroppar fästade. En del af 

dessa äro nästan päronformiga (fig. 9), andra ovala (fig. 10) 

eller rundade och då ofta med en mörk fläck 1 sin midt. Vid 

större förstoring visar sig denna fläck vara två mot hvarandra 

kloformigt stälda taggar (fig. 10a). I sin spets hafva båda 

slagen af dessa kroppar tvänne mot dem ledade, mot spetsen 

afsmalnande, och liksom sjelfva kropparne ofärgade trådar. Hos 

det först nämnda slaget äro dessa trådar ungefär vid midten 

tudelade; hos det senare efter hela sin längd enkla. Vid krop- 

parnas bas sitta en mängd ofärgade taggar, hvilka hos de päron- 

formiga äro längre, smalare och mot spetsen vanligen mera böjda 

än hos de runda eller ovala. Längden på kropparna är omkring 

0,027 mill. och på de båda mot dem ledade trådarna 0,177 

mill. 

Vid slutet af andedrägtstrådens andra afdelning försvinna 

de längsgäende kölarna med sina taggar. Man ser der en tvär 

sammandragning, och sjelfva slidan blir på den här börjande 

tredje afdelningen eller, som REAUMUR kallar den, respirations- 

tuben ?) åter tvärstrimmig och ytterligare förtunnad. Det oaktadt 

!) »Le premier et plus gros tuyau semble åre un prolongement des parties 

charnues, qui forment les anneaux du corps» R. mem. etc. sid. 457. 

2) »Le tuyau de la respiration» mem. etc. sid. 447. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Ärg. 322 2002: 6 
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är denna afdelning mörk och styf. Förmågan af att kunna för-- 

längas och förkortas, hvilken REAUMUR tillägger !) äfven denna 

afdelning, eger den blott i högst ringa grad. Detta beror till 

det mesta derpå att spiralvindlingen i de båda trachéerna är 

fastare, mörkare och derför ej heller så elastisk som vanligt. 

Längst upp mot andedrägtstrådens spets är slidan åter 

longitudinelt i st. f. transverselt strimmad. Trachéernas spiral-- 

vindling förlorar sin fastare konsistens. Den upphör efter hand 

pa det sätt, att den, innan den alldeles försvunnit, ett litet stycke 

blott synes såsom parallela, uppåt allt kortare linier pa den 

yttre sidan af tracheéerna (fig. 11 f). I olikhet med det öfriga af 

andedrägtstrådens tredje afdelning kan denna lilla del betydligt 

utsträckas och förkortas. Den är plattad, och då man betraktar: 

den från en af de bredare sidorna, ser man de båda trachéerna. 

ligga bredvid hvarandra. Vid spetsen äro kanterna något inat-- 

böjda. Mellan tracheéernas öppna spetsar och skiljande dem åt 

uppstiga en mängd muskler (fig. 11a) till ett lock (fig. 11b). 

som, då det drages ned, till större delen tillsluter öppningarne. 

Lockets hufvuddel, der de nämda musklerna äro fästade, är 

tjock och ogenomskinlig. Till höger och venster fortsättas dess: 

kanter öfver de öppna trachespetsarna af en tunn hinna, som. 

sammanhänger med en dylik i andedrägtstrådens. öfversta kant. 

Vid lockets neddragande skulle dessa hinnor sluta tillsammans- 

utan att lemna någon öppning i andedrägtstrådens spets, om. 

icke i dem funnes 3 1 sina kanter fintandade, rundade urskär- 

ningar (fig. 11 c) på hvarje sida om det till locket sig sträc-- 

kande muskelknippet, 3 öfver hvarje trache. Nu bilda emellertid 

dessa urskärningar vid lockets neddragande 6 runda hål, ett på 

hvardera af de breda och ett på den smala sidan öfver hvarje: 

trache. Ofvanpa locket synas åtskilliga från dess centrum. 

radiert utgående strimmor. 

Vid sjelfva invikningen i kanten af andedrägtstradens spets: 

synes denna mörk. Under mikroskopet märker man här 4 mörka 

ringar på hvarje sida om det till. locket uppstigande muskel-- 

1) Mém. ete. sid. 448. 
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knippet. Dessa ringar äro ett slags ledpannor (fig. 11 d) och 

i hvardera af dem ledar ett fjäderformigt borst!) (fig. 11 e) 

med en ledknapp, en afrundad förtjockning. REAUMUR upp- 

sifver dessas antal till 5°), men på de tusentals larfver jag 

undersökt hafva regelbundet 8 förefunnits. 

Då andedrägtstråden ifrån att vara utsträckt skall dragas 

ihop, bibehålles, som sagdt är, dess tredje afdelning nästan vid 

sin oförändrade längd. Dess andra afdelning vränges inåt så 

att spetsen af den efter indragandet kommer närmast larfvens 

kropp. Dess yttre sida blir belägen inåt intill den nu innerst 

liggande tredje afdelningen. Första afdelningen rynkas ihop. 

När andedrägtstråden är som mest ihopdragen, är den så kort, att 

dess tredje afdelning är inskjuten i larfvens kropp, stundom ända 

framemot hufvudet ?). Det skall enligt REAUMUR till och med 

hända 3), att den vikes dubbel inuti kroppen, men detta lär väl 

ej kunna ske på annat sätt än genom yttre våld. Likväl har 

jag sett svansen så hopdragas, att den blifvit kortare än kroppen. 

Det längsta jag sett den utsträckt har varit 12 centim. Dess 

utsträckande -sker liksom stötvis. Ofta kastas den till en god 

del upp öfver vattenytan, men drages da efter hand åter ned, 

så att dess spets just stannar i sjelfva ytan. De 8 fjäderformiga 

borsten läggas utåt och intill hvarandra, sålunda bildande den 

tratt, sasom förut nämdt blifvit. Dessa små trattar äro ej blott 

till” för att hindra på vattenytan kringflytande dam o. d. från 

att inträda i andedrägtstradens tracheer; de tyckas också tjena 

till att vid larfvens krälande på botten hålla svansspetsen fly- 

tande i vattenytan ?). 

Till den beskrifning pa fotparen, som REAUMUR lemnar >?) 

är ingenting väsentligt att tillägga. 

!) »Gefiederte Borsten», likartade organer hos Oxycera Meigenii STAEGER. E. 

HEEGER, Neue Metamorphosen einiger Dipteren, i Sitzungsberichte der math.- 

naturw. Classe der Kais. Akademie der Wissensch. in Wien. Band. XX, II 

und III Heft., sid. 348. 

2) Mem. ete., sid. 491. 

3) R. mem. ete., sid. 452. 

2) Jemför R. mem. ete., sid. 448. 

5) Mem. etc., sid. 443. 
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Af betydelsen af »de 10 till 12 bihang», den af rätt stora 

utskott sammansatta frans !), som stundom omgifver analöpp- 

ningen», har jag kommit till en uppfattning helt olika hans. Om 

ej REAUMURS beskrifning är gjord rent af pa larfverna till 

Syrphus Arbustorum (L.), så är det dock på larfverna till 

någon af de närmast stående arterna. Hos larfver af Syrphus 

Arbustorum (L.) har jag ej sett annat än mycket små, blott 

nagot öfver en mill. långa, bihang, då deremot de REAUMUR 

beskrifvit gått till några linier. Oaktadt långt och ofta upp- 

repadt aktgifvande har jag ej heller någonsin kunnat fa se larf- 

verna frivilligt utskjuta dem. De larfver, hvilka jag antog till- 

höra Syrphus intricarius, hafva deremot dessa bihang 3 mill. 

långa, och på dem voro iakttagelserna mera beqväma. Utskotten 

sitta i två knippen, ett till höger och ett till venster, 10 till 

12 i hvarje knippe. »Om man ger akt på dessa bihang med 

lupen» säger RÉAUMUR !), »synas de ej bestå af annat än ett 

flera ganger böjdt kärl». Det ser dock ut, som han sjelf ej 

skulle varit fullt säker härpa, ty pa dithörande planch 30 fig. 

11 afbildar han dem sasom hvar och en egande sin egen slut- 

ända, hvilket de ock i verkligheten alltid hafva. Vidare yttrar 

REAUMUR, att larfven endast utskjuter alla sina bihang, då han 

skall befria sig från sina exkrementer, och att »det synes, som 

om han för att uttömma innehållet i sina inelfvor vore tvungen 

att utskjuta dem ur bukhaligheten». Att nu dessa bihang icke 

äro några inelfvor, några tarmar, framgår redan deraf, att de 

ej, som han antager, äro ett böjdt kärl utan flera blindt slu- 

tande utskott. Det framgår vidare af deras byggnad, ty midt 

i dem, inom den hud, hvaraf de omgifvas, ser man en mängd 

muskelband och atminstone alltid en traché med stor diameter 

och jemförelsevis mycket fin spiralvindling. Slutligen framgar 

det ock af den användning jag sett dessa larfver göra af dem. 

Då jag tog upp larfverna ur det vatten, hvari de vistades, och 

sedan ater släpte dem deri, hände det visserligen en och annan 

sang, att de sjönko till botten utan några rörelser, men oftast 

1) Mem. ete. sid. 453. 
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syntes de, innan de hunno till botten, plötsligt blifva lifliga, 

flytta sig framat med rörelser liknande en igels och tillika under- 

hjelpa sin fortkomst genom ett slags häftig rodd med de nu 

genom analöppningen fullständigt och till sitt fulla antal ut- 

skjutna bihangen. Mig synes det således naturligast att antaga 

dem vara ett slags simorgan, möjligen också tjenstgörande såsom 

trachegälar. 

När larfstadiet är slut, börjar förpuppningen dermed, att 

huden mörknar framåt från de båda vartlika knölarna, som 

omnämdes hos larfven. Den tillhärdnar i sin helhet, och en 

spolformig, vid sin främre ända snedt afstympad puppa bildas 

(fig. 12). Afstympningen är sned på sadant sätt, att ryggsidan 

är kortare, ej går så långt framåt, som buksidan. Vid främre 

eller undre kanten af denna afsneddning qvarsitta larfvens ande- 

drägtshorn. Straxt under dessa synes på den ventrala sidan 

en rynkig, nafvelformad intryckning, utvisande hvar larfvens 

munnöppning funnits. Här bakom ser man rudiment af fotparen. 

Larfvens andedrägtstrad sitter qvar, fastän för alltid samman- 

dragen. Färgen pa puppskalet är vanligen mer eller mindre 

mörk. Stundom är den dock till större delen gulhvit. 

REAUMUR sag, att den qvarsittande larfsvansen var ur stånd 

att uträtta sin förra funktion, att den förtorkas, blifver rynkad 

och skrynklig !), men han gaf ej akt på, att det några dagar 

efter förpuppningen går på samma sätt med de tracheer, som 

föra till puppans små horn ?). Hos äldre puppor ser man dessa 

ofta så förstörda, att ett afbrott bildat sig på dem, hvarigenom 

de små hornen upphört att stå i förening med den inom pupp- 

skalet sig utbildande flugan. Om puppan någonsin andas genom 

dessa horn, så är det blott i första början af sin tillvaro såsom 

puppa. Såsom fullt utbildad, och sedan i öfre kanten af af- 

sneddningen vid främre kroppsändan ett par större horn fram- 

brutit genom de vartlika bucklor i huden, som funnos redan 

hos larven, är hon uteslutande hänvisad till att andas genom 

1) Mem. ete., sid. 463. 

2) Mem. ete., sid. 460. 
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dessa. Detta frambrytande sker oftast vid pass ett dygn efter 

förpuppningen !). 

Dessa båda större horn äro ända till 3 mill. långa, eylin- 

driska, uppåt något inåt och bakätböjda och i sin spets af- 

rundade. De äro till sitt yttre bildade af ett fast och till färgen 

mörkbrunt chitinskal. Den i hvart och ett af dem ingående 

tracheen ligger tryckt intill den yttre, den ifrån puppans midt- 

linie och något framåt vända sidan. Då den genomlupit 1 af 

hornet, börjar den utsända åt den vägg den ligger närmast små 

utlöpare, hvardera inträngande i en papill, som genombryter 

hornets skal. Väggen synes på denna sida till det yttre vara 

besatt med 80 till 100 små korn, som just äro spetsarna af 

de nämda papillerna. De sitta ordnade i 2 langsgäende dubbel- 

rader. Papillerna äro omkring 0,05 mill. långa och på midten I sa 

tjocka. Deras spets synes bestå blott af en tunn hinna, som 

under mikroskopet har ett hjullikt utseende med 6 och någon 

gang flere radier. Dessa, som ej nå tillsammans i medelpunkten, 

äro troligen förtjockningar 1 hinnan. Stundom sitta 2 papiller 

alldelas intill hvarandra, förenade vid sin bas. 

Hornens chitinslida är i förhållande till sin fasthet rätt 

tunn. Den består af 2 lager, hvaraf det inre under mikroskopet 

visar ett nätlikt utseende med polyedriska maskor, hvardera 

0,012 mill. i diameter och i midten med mestadels aflånga, 

oregelbundna genombrott. Det yttre är en tunn strukturlös 

hinna, försedd med synnerligen små har. 

Redan på andra dygnet efter förpuppningen kan man sär- 

skilja den blifvande flugans hufvud, thorax o. s. v. ?). Tager man 

då bort skalet från puppans främre del, ser men huru de båda 

andedrägtshornen inåt fortsättas af tvänne säckformiga blåsor 

(fig. 13 a), som hafva sitt läge öfver hufvudet 3) och med sin bakre 

ända äro fästade vid framsidan af thorax, så att de i de yttre 

andedrägtsorganen inträngande trachéerna lemna den blifvande 

!) Jemför R. mém. ete., sid. 458. 

2) Jemför R. mém. ete., sid. 469. 

3) Jemför R. mem. ete., sid. 461. 
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flugan framför vingfästena öfver främsta benparets fästepunkter, 

just der flugans främsta stigmata blifva belägna. 

De fastare mundelarne, både den främre rundade och den 

bakre gondollika hufvudafdelningen, sitta efter förpuppningen 

fästade vid puppskalets inre sida utan någon förbindelse med 

sjelfva puppan 2). 

Vattnet är, som vi sett larfvens element, men det är ej 

puppans. Före förpuppningen krypa larfverna upp ur vattnet. 

De, som tillhöra Syrphus Arbustorum (L.) och troligen äfven 

närstående arter, böka ned sig på fuktiga ställen under ett 

tunnt jordlager ?), några blad o. s. v. De söka om möjligt in- 

taga en sådan ställning, att då puppans andedrägtshorn bryta 

fram, dessa åtminstone med sin öfre del komma i fria luften. 

Från förpuppningen till flugans framkomst ur puppskalet åtgår 

under högsommaren vanligast 11 dygn. Det kortaste pupp- 

stadium jag iakttog var 9, det längsta 14 dygn ?). 

Att pupporna åtminstone till en annan art förekomma på 

helt olika ställen, har man sig med säkerhet bekant. FR. Löw ?) 

omnämner en Surphuspuppa, som med sitt andedrägtsrör liksom 

med en gripsvans var fästad vid en växtstjelk. De fästa sig 

också, säger han, genom att inklämma andedrägtsröret i fina 

ved- eller murspringor. Att Syrphus tenax (L.) är såsom puppa 

upphängd på sistnämda sätt, vet man bestämdt 5). Senaste hösten 

tog jag en mängd så fästade puppor på en brädvägg ända till 

23 meter från marken. Ur alla framkläcktes inom kort flugor 

af denna art. I ytan af de pölar, hvari Jarfverna till Syrphus 

Arbustorum (L.) lefva, ser man ofta en mängd puppor fly- 

tande ıhed den främre delen uppåt, och med spetsen af de 

stora hornen uppstickande ur vattnet. I mitt aqvarium hände 

det sig också, att åtskilliga larfver flöto upp till ytan, förpuppade 

!) Jemför R. mem. etc. planch 32 fig. 11 och dithörande förklaring. 

2) Jemför R. mém. etc., sid. 454. 

3) Jemför mém. etc., sid. 471. . 

*) Verhandlungen der K. K. Zoologisch-bot. Gesellschaft in Wien. Band XVI. 

(1866) Zoologische Notizen, sid. 949. 
3) ZETTERSTEDT, Diptera Scandinavie, sid. 662 i tredje delen. 
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sig der och blefvo simmande pa samma sätt. Efter några dagar 

sjönko alla dessa till botten, och jag fick aldrig se dem vidare 

utvecklas. Undersöker man ute i fria naturen botten af de 

vattensamlingar, hvari larfverna bruka lefva, så finner man der 

puppor i stor talrikhet. På en del af dessa äro de båda stora 

hornen riktigt frambrutna, och af sådana såg jag några stycken, 

som tycktes vara på ett rätt framskridet utvecklingsstadium. 

De festa voro dock döda. Bland dessa var det ojemförligt 

öfvervägande antalet sådana, på hvilka de båda stora hornen 

ej kunnat genombryta puppskalet. Åfven bland de puppor som 

undergätt förvandlingen från larfver i jorden, finner man en och 

annan, på hvilken andedrägtshornen likaledes ej heller kunna 

bryta sig ut ur sitt omhölje. Icke heller någon af dessa, på 

hvilken jag kunde gifva akt, blef länge vid lif. 

Det tyckes således, som skulle puppan uteslutande hemta 

den luft hon behöfver direkte ur atmosferen, och hennes enda 

yttre andedrägtsorganer äro de båda större, bakre hornen. Då 

det stundom händer, att dessa ej kunna komma ut ur pupp- 

skalet, dör hon. Larfven är för andningen bättre utrustad. 

Han andas nämligen genom sitt långa rör luft direkte ur atmo- 

sferen, och han hemtar den tillika ur vattnet genom de båda 

amdedrägtshornen i främre kroppsändan och möjligen också genom 

de bihang han stundom utskjuter ur analöppningen. 

Förklaring öfver figurerna. 

Fig. 1. Främre delen af larfven till Syphus Arbustorum (L.), sedd 

från sidan — a, ett af de båda andedrägtshornen, b an- 

tenner, ce en af de båda vårtor, genom hvilka puppans 
andedrägtshorn komma att frambryta. Förstoring omkr. 5 
gånger. å 

Fig. 2. Främsta kroppsdelen af samma larf, sedd underifrån. a 
munnöppningen, b antennerna, c en rund: köttig vårta vid 
munnöppningens nedre kant, d en aflång dylik vid dess 
öfre. Först. omkr. 8 ggr. 

Fig. 3. Mundelarna hos samme larf, utdissekerade och sedda från 
sidan. a deras främre afdelning, b en hals, hvarmed denna 
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Fig. 

5.0), 

alele 

12. 
13. 

är fästad vid den bakre, c den bakre gondollika afdelningen, 
d muskelfäste på sidorna af denna, e en afsats i dess botten, 

der de längsgående väggarne inuti börja. Först. 25 ggr. 
Tvärsnitt genom den gondollika afdelningens botten. — 
a längsgående väggar, b härrader i dessas öfre kanter, b 
härrader från sjelfva gondolens väggar. Först. 50 ggr. 
En dubbelböjd skärm, som framtill skyddar mynningarne 
till de af de längsgående väggarne på gondolens botten 
bildade 8 kanalerna. — a och b två par muskelband. Först. 
31 ggr. 
Antennerna hos samme larf. — a basalled, 5 en andre led, 
c den yttre och d den inre af de på spetsen af 5 sittande 
lederna, e en ytterligare led på d. Först. omkr. 60 ggr. 
Ett af andedrägtshornen hos samme larf. — a en af pa- 
piller omgifven och af en tunnare hinna beklädd yta på 
dess framåt och utåt riktade sida. Först. 29 ggr. 
Detsamma af larfven till Syrphus floreus (L.)? — a som 
på föregående figur, d afbrott i papillraden. Först. 21 ggr. 
En päronformig kropp, sittande på gränsen af andedrägts- 
trädens första och andra afdelning hos larven till Syrphus 
Arbustorum (L.). Först. omkr. 170 ggr. 
En oval dylik kropp från samme larf. — a två mot hvar- 
andra kloformigt stälda taggar i dess midt. Först. som 
vid föreg. fig. 
Spetsen af andedrägtstråden till Syrphus Arbustorum (L.), 
sedd från en af dess bredare sidor. a muskelknippe, gående 
till locket 5, ce runda urskärningar, som vid lockets ned- 
dragande blifva runda hål, d ledpannor, e i dessa ledande 
fjäderformiga borst, blott två af de 8 äro utritade, f ru- 
dimentär spiralvindling nära trachéernas spets. Först. 125 ggr. 
Puppa af Syrphus Arbustorum (L.). Först. omkr. 2 ggr. 
Främre delen af den inom puppskalet sig bildande flugan 
af Syrphus Arbustorum (L.). Puppskalet är borttaget för 
att visa läget af de säckformiga blåsor a, hvarvid basen 
af andedrägtshornen b äro fästade, i förhållande till thorax c 
och hufvudet d. Först. knappast 3 ggr. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 2. 
Stockholm. 

Gottlands och Ölands spindlar och vattenqvalster. 

Af C. F. NEUMAN. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875.] 

Då snart ett halft sekel förflutit sedan Prof. C. J. SUNDE- 

VALL på Gottland och Öland anställde arachnologiska under- 

sökningar samt der befintliga vattenqvalster aldrig varit föremål 

för speciel forskning, anhöll jag sistlidet år hos Kongl. Vet.- 

Akad. om reseunderstöd i afsigt att på dessa öar taga noggran- 

nare kännedom om nämnda djur. Detta blef mig äfven be- 

| viljadt och satte mig i tillfälle att 5 veckor vistas på Gottland 

och 2 på Öland. Då det under denna tid lyckades mig att er- 

hålla ett ej obetydligt antal arter, af hvilka åtskilliga äro nya, 

får jag, bifogande en kort beskrifning öfver dessa sistnämnda, 

här lemna en systematiskt ordnad art- och lokalförteckning 

öfver samtliga på Gottland och Öland hittills anträffade slägten 

och arter, för att i någon man bidraga till kännedomen om dessa 

öars evertebratfauna. 

ARANEE SUND. 

I. ORBITELARLIAZ THOR. 

Fam. Epeiroid® THor. 

Gen. 1. Epeira (WALCE). 

1. E. angulata!) (CLERCK) WALcK (ad part). 
Gottl. Gothems socken, Sundet; Gottska Sandön (EIsEN och 

STUXBERG). 

!) Beträffande synonymiken får jag hänvisa till Adj. THORELLS arbete, Remarks 
on synonyms of European Spiders, hvilket säkerligen ingen Arachnolog saknar. 
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E. diademata (CLERCE) THOR. 

Gottl. Gothems s:n, Sundet. 

E. quadrata (CLERCK). WALCK. 
Gottl. Hafdhems s:n, Antarfve. 
Ol. Thorslunda s:n, Färjestaden; Borgholms slott; Högby s:n, 

Lindelund. 

E. umbratica (CLERCK) WaALCK. 

Gottl. Etelhems s:n, Kyrkeby. 
Ol. Borgholms slott. 

E. cornuta (CLERCK) WALcK. 

Gottl. Sproge s:n, Tjengdarfve; L. Carlsö. 
Ol. Höjby s:n, Lindelund. 

E. patagiata (CLERcK) C. Koch. 
Gottl. Sproge s:n, Tjengdarfve; Slite hamn. 
Ol. Thorslunda s:n, Färjestaden. 

E. omeda THOR. 
Gottl. Hamra s:n, Norrgärden. 

E. cucurbitina (CLERCK) WALcK. 
Gottl. Etelhems s:n, Kyrkeby; Sproge s:n, Tjengdarfve; Hafd- 
. hems s:n, Antarfve. 
Ol. Högby s:n, Vedby. 

E. adianta WALcK. 
Gottl. Sproge s:n, Stymnes och Tjengdarfve. 
Ol. Borgholms kungsträdgärd. 

E. agalena Wauck (E. Sturmii Hans) Sproge s:n, Stymnes. 

Gen. 2. Cyrtophora (SIM.). 

conica (PALL.) WALcK. 
Gottl. Gothems s:n, Vesterberga; Sproge s:n, Skogs; Hafdhems 

s:n, Antarfve. 

Gen. 3. Zilla (C. Koch). 

Z. atrica (C. Koch). THOR. 
Ol. Högby s:n, Lindelund. 

Z. z-notata (ÜLERCK) THOR. 
Ol. Thorslunda s:n, Färjestaden. 

Z. Stroemi THOR. 

Gottl. Etelhems s:n, Hageby. 

Gen. 4. Meta (C. Koch). 

M. Merian (ScoP.) THOR. 

L. Carlsö, Gottska Sandön (EISEN och STUXBERG). 
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2 M. segmentata (ÜLERCK) THOR. 
Gottl. Sproge s:n, Tjengdarfve; Gottska Sandön (Eısen och 

STUXBERG). 

Gen. 5. Tetragnatha (WALCK). 

T. extensa (LIN.) WALcK. 
Gottl. Sproge s:n, Stymnes; Hafdhems s:n, Antarfve Etelhems 

sn Hageby; L. Carlsö. 
Ol. Borgholms kungsträdgärd. 

II. RETITELARIA THOR. 

Fam. Theridioid& Tnor. 

Gen. 1. Pachygnatha SuxD. 

P. De Geerii SUND. 

Gottl. Visby. 

Gen. 2. Linyphia (Larr.). 

1. L. montana (ÜLERCK) SUND. 
Gottl. Visby. 

2. L. triangularis (CLERCK) LATR. 
Ol. Thorslunda s:n. 

3. L. phrygiana 0. Koch. 
Gottl. Gothems s:n, Mägnuse. 

4. L. hortensis SUND. 
Gottl. Hafdhems s:n, Antarfve. 

5. L. pusilla SUND. 
Gottl. Hafdhems s:n, Antarfve; Sproge s:n, Skogs, Gothems 
osm, Magnuse. 
Ol. Thorslunda s:n, Färjestaden. 

6. L. minuta BLACKW. 

L. Carlso. 

Gen. 3. Erigone Sav. et Aun. 

1. E. dentipalpis (Rzuss.) C. Koch. 

Ol. Borgholms kungsträdgärd. 

2. E. atra BLACKW. 
Ol. Borgholms kungsträdgärd. 

3. E. antica (REuss.) WESTR. 

Gottl. Sproge, Tjengdarfve. 

4. E. monmoceros (REuss.) WESTR. 

Gottl. (»a domino Högberg capta» WESTR.). 
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5. E. apicata (BLackw.) THOR. (= E. gibbicollis WESTR.). 

Ol. (THORELL enl. WESTRING). 

Gen. 4 Phyllonethis THOR. 

P. lineata (ÜLERCK) THOR. 
Ol. Thorslunda s:n, Björnhofda. 

Gen 5. Theridium (WALcK). 

1. T. formosum (CLERCK) VESTR. 
Gottl. Kräklingsbo s:n, Kräklings, Etelhems s:n, Hageby. 

2. T. sisyphium (CLERCK) THOR. 
Gottl. Hafdhems s:n, Antarfve; Sproge s:n, Stymnes. 

Ol. Borgholms slott. 

Gen. 6. Steatoda (SUND.). 

S. pipunctata (Lın.) THOR. 
L. Carlsö; Ol. (SUNDEVALL). 

Gen. 7. Lithyphantes THOR. 

L. corallatus (= Therid. albomaculatum (DE GEER) HAHN). 

Gottl. (SUNDEVALL). Oland (LINNE). 

III. TUBILELARLIE Thor. 

Fam. 1. Agalenoide&e Thor. 

A. Underfam. Amaurobiin&e THOR. 

Gen. 1. Dictyna SUND. 

1. D. arundinacea (LIN.) THOR. _ 

Ol. Högby s:n, vid Horns träsk. 

do D. pusilla THOR. 
Gottl. Sproge s:n, Tjengdarfve. 

D. latens (FABR. ad part) OHL. 

Gottl. Gothems s:n, Magnuse. 
(SV) 

B. Underfam. Agalenin& THOR. 

Gen. 1. Tegenaria (LATR.). 

T. atrica ©. Koch. 

Gottl. Slitehamn. 

Gen. 2. Aygalena (WALck). 

A. labyrinthica (ÖLERCK) WALcK. 
Gottl. (SUNDEVALL); L. Carlsö. 
Ol. Högby s:n, Lindelund. 
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Gen. 3. Textrixzx SUND. 

T. denticulata (OL1v.). : 

Gottl. Slitehamn, Visby, Etelhems s:n, Kyrkeby; L. Carlsö. 
Ol. (SUNDEVALL). 

C. Underfam. Argyronetin® THor. 

Gen. 1. Argyroneta TATR. 

A. aquatica (OLERCK) WALCK. 

Gottl. Hamra s:n? Norrgärda. 
Ol. Högby s:n, Borga träsk. 

Fam. 2. Drassoid& Tor. 

Gen. 1. Clubiona (LATR.). 

1. C. pallidula (CLERCK) THOR. 

Gottl. Hafdhems s:n, Antarfve. 

Ol. (SUNDEVALL). 

2. C. erratica C. Koch. 
Gottl. Sproge s:n, Tjengdarfve. 

ae wu C. cerulescens L. KocH. 7 
Ol. Borgholms kungsträdgärd. 

4. OC. inc. sp., stående nära C. lutescens WESTR. 

Gottl. Hafdhems s:n, Antarfve. 

Gen. 2. Micaria WESTR. 

1. M. fulgens (WALCK) WESTR. 
Gottl. (SUNDEVALL). 

2. M. pulicaria (SUND.) L. Kock. 
Ol. Böda (SUNDEVALL). 

os M. subopaca WESTR. 
Ol. Borgholms kungsträdgärd. 

4. M. cnea THOR. 

Gottska Sandön (EISEN & STUXBERG). 

5. M. formicaria (SunD.) (= Macaria myrmecoides OHL.). 

Gottl. (SUNDEVALL). 

Gen. 3. Drassus (WALck). 

1. D. sericeus SUND. (= Aranea quadripunctata L.). 

Gottl. (SUNDEVALL). 

2. D. pubescens THOR. 
Gottska Sandön (EIsEN & STUXBERG). 
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3. D. lapidicola (Wauck) C. Kock. 

Gottl. Slitehamn. 

4. D. gotlandicus THOR. 
Gottl. Visby (Fru THORELL). 

Gen. 4. Gnaphosa (LATR.). 

1. G. lucifuga (WALCK) THOR. 
Gottska Sandön (EIsEN & STUXBERG). 
Ol. (SUNDEVALL). 

8 G. muscorum L. Koch. 

Gottl. Slitehamn. 

G. bicolor (HaHun) (= Drassus noct. var. c. SUND.). 
Gottl. (SUNDEVALL). 

0 

4. @. leporina L. Kocn. 
Gottl. (STUXBERG). 

5. G. montana L. Koch. 

Gottska Sandön (EISEN & STUXBERG enl. THORELL). 

6. G. (Melanophora) subterranea C. KocH. (Drassus noct. var. a 
SUND.). 

Gottl. (SUNDEVALL). 

7. G. (Melan.) nocturna (Lin.), THOR. 
Gottl. (SUNDEVALL). 

Fam. 3. Dysderoid& Tnor. 

Gen. 1. Segesiria LATR. 

IS. senoculata (LIN.) WALCK. 

Gottl. Visby. Gottska Sandön (EISEN & STUXBERG) 

IV. LATERIGRADA Thor. 

Fam. 1. Heteropodoids Thor. 

Gen. 1. Micrommata (LATR.). 

M. virescens (ÜLERCK) THOR. 
Gottl. och Ol. (SUNDEVALL). 

Fam. 2. Thomisoid®e Tuor. 

A. Underfam. Philodromin® THOR. 

Gen. 1. Philodromus (WALcK). 

1. Ph. margaritatas (ÜLERCK). 
Gottl. Slitehamn.- 
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2. 

3. 

M. 

— 

Ph. aureolus (CLERCK) WALCK. 
Gottl. Sproge socken, Stymnes. 

Ph. fallax SUND. 
Öl. Högby sn, vid Horns träsk. 

Ph. oblongus WALCK. 
Gottl. (SUNDEVALL). 

Ph. formicinus (CLERCK). 
Gottl. (SUNDEVALL). 

B. Underfam. Thomisin&e THOR. 

Gen. 1. Thomisus (WALCK). 

Th. bifasciatus ©. Kock. 
Ol. Borgholms slott. 

Th. ceristatus (CLERCK) WALCK. 

Gottl. Slitehamn; Hafdhems s:n, Antarfve; Etelhems s:n, Kyrkeby. 
Öl. Thorslunda, Färjestaden. 
Var. pini (Hann) Sproge s:n, Tiengdarfve. 

Th. erraticus BLACKW. 
Gottl. Sproge s:u, Tjengderfve. 

Th. lineatus VESTR. 

Ol. (A. E. HOLMGREN). 

Th. trux _ BLAcKW. 
Gottl. Sproge s:n, Stymnes; Hafdhems s:n, Kyrkeby. 

Gen. 2. Misumena (LATR.). 

vatia (ÜLERCK) THOR. 

Ol. Borgholms kungsträdgärd. 

V. CITIGRADA Thor. 

Fam. 1. Lycosoid& Tor. 

Gen. 1. Lycosa (LATR.). 

L. lugubris (WALCK) BLACKW. 

Gottl. Hamra s:n, Skogs; Gottska Sandön (EIsEN & STUXBERG). 
Ol. (SUNDEVALL). 

L. agricola THOR. 
Gottl. Slitehamn; Sproge s:n, Tjengdarfve. 

L. monticola (CLERCK) SUND. 
"= Gottl. Slitehamn. 

L. amentata (ÖLERCK) SUND. 
Gottl. (SUNDEVALL). Ten 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 2. 7 
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di: puludicola (CLERCK) WALCK. 
Gottl. och Ol. (SUNDEVALL). 

L. pullata (OLERCK) THOR. 
Gottl. Visby; Etelhems s:n, Hageby. 
Ol. Högby s:n, Lindelund. 

L. miniata C. Koch. 

Gottl. Visby. 

L. bifasciata C. Koch. 
Gottl. Hamra s:n, Skogs. 

Gen. 2. Tarentula (SunD.). 

T. meridiana (HAHN) THOR. 

Gottl. Slitehamn; Hamra s:n, Skogs; Gothems s:n, Magnuse; 
Etelhems s:n, Kyrkeby; Gottska Sandön (EISEN & STUXBERG).. 

T. fabrilis (CLERCK) THOR. 

Gottl. (Sunn.); Gottska Sandön (EISEN & STUXBERG). 

T. inguilina (CLERCK) THOR. 
Gottl. (SUND.). 

T. barbipes (SUND.) THOR. 
Gottl. (SunD.). 

T. trabalis (ÖÜLERCK) THOR. 

Gottl. (SUND.). 

T. aculeata (ÜLERCK) THOR. 
Gottl. Slitehamn; Gottska Sandön, var. @ och y, allm. (EısEx 

& STUXBERG). 

Gen. 3. Trochosa OÖ. Koch. 

T. cinerea (FABR.) THOR. 

Gottl. och Öl. (Suxn.); Gottska Sandön (KRISEN & STUXBERG). 

T. picta (Haun). 
Gottl. och Ol. (SunD.). 

T. ruricola (DE GEER) THOR. 
Gottl. (SUND.). 

T. terricola (THor.). 
Gottl. Hafdhems s:n, Antarfve; Gottska Sandön (Eısen & 

STUXBERG). 

Gen. 4. FPirata SUND. 

P. piraticus (ÖLERCK) THOR. 
Gottl. Gothems s:n, Sundet. 

Ol. Borgholms kungsträdgärd. 
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Gen. 5. Dolomedes (LATR.). 

D. fimbriatus (ÜLERCK) WALCK. 
Gottl. (SuxD.). 
Ol. Thorslunda s:n. 

Gen. 6. Ocyale Sav. et Auv. 

O. mirabilis (ÖLERCK) SUND. 
Ol. Borgholms kungsträdgärd. 

VI. SALTIGRADA. 

Fam. Attoid® Thor. 

Gen. 1. Saltveuns (LATR.). 

S. formicarius (DE GEER) BLACKW. 

Gottl. Fardume (WESTRING). 

Gen. 2. Epiblemum (HENTZ). 

1. E. scenicum (CLERCK). 

Gottl. Visby. 

E. cingulatum (PANz). 

Gottl. Visby. 
[69] 

Gen. 3. Heliophanus C. Koch. 

H. cupreus (Wauck) C. Koch. 

Gottl. Hafdhems s:n, Antarfve; Sproge s:n, Tjengdarfve. 
Ol. Borgholms slott. 

Gen. 4. Marpessa (C. Kocn). 

1. M. muscosa (CLERCK) THOR. 

Gottl. Hamra s:n, Skogs. 

2. M. radiata (GRUBE) (= Attus strigipes WESTR.). 
Gottl. (BoHEMAN). 

Gen. 5. Dendrophantes (C. Koch). 

D. rudis (SUND.). 

Gottl. Sproge s:n, Tjengdarfve. 

Gen. 6. Attus (WALcR). 

1. A. y-insignitus (CLERCK) THOR. 
Gottl. (SUND.). s 

2. . A. crucigerus WALCK. 
Ol. Borgholms slott. - 
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A. floricola C. Kock. 
Gottl. Visby. 

A. falcata (CLERCK) SUND. 
Öl. Borgholms slott. 

A. heterophtalmus (WESTR.) (= Bollus xnescens SIM.). 

Gottl. (BoHEMAN). 

A. niger (SUND.). 

Gottl. (SunD.). 

ACARI 

Fam. Hydrachnoid& Thor. 

Gen. 1. Atar (FABR.) Koch. 

A. crassipes (0. F. MüLLer) C. L. Koch. 
Gottl. Kellunge s:n, i en bäck nära prestgärden, Gothemsän 
och Heide träsk. | 
Ol. Borga träsk. 

Den i Gothemsän tagna hade ovanligt länga och smala palper 
och ben, men skilde sig i öfrigt ej frän de andra. 

Ingen parasitiskt lefvande art kunde erhällas oaktadt i Närs ä 
ätskilliga musslor, tillhörande slägtet Anodonta, anträffades och 

noga undersöktes. 

Gen. 2. Nes&@a Koch. 

N. coccinea KOCH. 

Gottl. Heide träsk, sälls. 

Ol. Borga träsk, allm. 

N. fuscata (HERM.) Kocn. 

Gottl. och Öl., allm. i de flesta vattensamlingar. 

En mycket liten Hydrachnid, som jag ofta funnit tillsammans 
med denna art, med mer oval kroppsform och färgteckning, 
nästan liknande Kocus N. vivida, har jag ansett vara larv i 
andra stadiet på grund af genit.organens ringa utveckling. 
Genit.skifvorna äro nämligen blott försedda med 2:ne rimg- 
formiga flgurer å hvarje sida. 

N. pusilla !?) (nov. sp.). Corpus altum, ovale (feminze) aut fere 
rotundum (maris), pellucidum, maculis fuscis, pone oculos tri- 

bus minoribus, dorsalibus duabus majoribus, lunatis. Palpi 
pedibus primis, crassiores, ad medium eorum pertinentes 3 pilis 
rarioribus; articulus quartus dentibus duobus, minus conspicuis, 

') Då ett utförligare arbete öfver Sveriges Hydrachnider (som numera uppgå 
till inemot 50 arter) med figurer, framdeles utkommer, har jag här ansett 
mig kunna lemna en kortare diagnos öfver de funna nya arterna. 
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armatus. Color palporum, pedum labiique caerulescens. Longit. 
»femine circ. 1 millim., latit. 3; longit. maris eire. +, latit. 

paullo minor. 

Ol. Rökärr i Föra s:n, teml. allmän. 

4. N. punctata (nov. sp.). Corpus altum, late ovale; color fere 

ut apud N. pusillam; dorsum punctis sive figuris annuliformi- 
bus, valde conspicuis, series quatuor formantibus, ormatum. 

Palpi pedibus primis crassiores ad medium eorum non perti- 
nentes, pilis rarioribus, art. quartus dentibus duobus parvis, sed 

conspieuis praditus. - Pedes pilis rarioribus quam apud ullam 
allam, quam vidi, speciem hujus generis. Long. 800 micr. 
mill., lat. 700. 

Endast 4 honexemplar af denna serdeles vackra art anträffades 
1 en brya vid Grodde i Fleringe s:n på Gottl., samt ett vid 
Petes i Hamra s:n. 

/ Gen.'3. Piona Koch. 

Länge har jag tvekat, huruvida jag skulle upptaga detta af Koch 
uppställda slägte såsom ett särskildt, eller icke. Såsom det af Koch 
definieras, A de sig från Nesaa blott genom den olika fördel- 
ningen af »die Rückenstigmen», samt genom frånvaron af tänder på 
palpernas 4:de led, är det näppeligen berättigadt. Om oväsendtlig- 
heten eller oriktigheten af att lägga nämnda »Rückenstigmen» till 
grund för slägtindelningen har jag förut yttrat mig!). Att palperna 
sakna tänder kunde synas vara ett bättre skiljemärke, om ej det 
förhållande inträffade att äfven vissa Neseea-arter t. ex. pusilla ega 
så små palptänder att de blott vid större förstoring kunna urskiljas. 
Den enda olikheten mellan Nes&a och Piona visar sig, så vidt jag 
hittills kunnat finna, i bildningen af deras genit.organ. Dessa 
äro nämligen hos Piona nästan helt och hållet bildade som hos 
Limnesia, och de hos Nesxa förekommande större eller mindre fälten 

med ringformiga figurer å ömse sidor om dem saknas alldeles. Någon 
olikhet könen emellan har jag ej kunnat finna. 

P. fusea (mov. sp.). Corpus oblongo-ovale, satis altum, antice ro- 
tundatum, postice aliquanto latius, utrinque impressum; fulvum, 

maculis magnis nigro-fuscis, confluentibus. Palpi breves ad 
medium internodii tertii pedum primi paris pertinentes, graci- 
liores, pilis raris sparsis. Pedes longi, pilis natatoriis rariori- 
bus, internodius quintus pedum quarti paris curvatus. Color 
pedum, palporum labiique canus; internodii extremi pedum 
ferruginei. Longit. 2 mill., lat. 14. 

Två individ af denna art erhöllos i en brya vid Kinner i 
Lummelunda. Tidigt på våren hade förut en erhållits vid 
Björkelund nära Skara. Detta senare var något mer robust 
än de gottländska. 

!) Bidrag till kännedomen om Sveriges Hydrachnider, I. Skara 1869. 
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P. flaveseens (nov. sp.). Corpus ovale, satis altum, postice paullo 
latius impressione utrinque fere carens, fulvum, maculis nigris 
minoribus, semper distinctis. Palpi breves, graeiles, pilis rarıs 
ad internodium quartum pedum primi paris pertinentes. Pedes 
longiores, pilis natatoriis raris; internodius quintus quarti paris 

rectus. Color pedum palporum labiique cano-cweruleus. Long. 
12 mill., lat. 14. 

Anträffades temligen allmän i samma brya, som föregående, 
men kunde sedan ej på något annat ställe återfinnnas. 

Gen. 4. Arrenurus KOCH. 

1. 4. tricuspidator (MÜLLER) KocH. 

Ol. Borga träsk, endast ett hanexemplar. 

dd A. emarginator (MULLER) Koch. 
Gottl. Lummelunda s:n, Kinner; Gothemsän, Etelhems s:n, i 

bäck nära kyrkan. 

3. 4A. angulator Koch. 
Gottl. Lummelunda, Kinner; Heide träsk; Etelhem i bäcken 

vid kyrkan; Kellunge i en bäck nära prestgärden. 

4. A. globator (MÜLLER) KOCH. 

Gottl. Lummelunda, Kinner; Kelluge. 
Ol. Föra s:n, Marjö; Högby s:n, Borga träsk. 

5. A. caudatus (DE GEER) Koch. 
Gottl. Fleringe s:n, Grodde; Roma i en dam i parken, ytterst 

sällsynt å båda ställen. 

6. A. versicolor (MÜLLER) KOCH. 

Gottl. Heide träsk. 
Ol. Högby s:n, Borga träsk; Föra s:n, Marsjö. 

7. A. ine. sp. (popillator?). 
Gottl. Kinner i Lummelunda; blott 2 honex. 

Gen. 5. 4Acercus (Koch). 

A. gotlandicus (nov. sp.). Corpus ovale, fere rotundum, depressiu- 
sculum, leve, margine posteriore setis quatuor instruetum, flavo- 

virescens maculis fuseis; palpi, pedes, epimera laminaque geni- 
talia cano-cwerulescentia. Palpi breves, ad medium internodii 
tertii pedum primi paris pertinentes atque eadem fere crassitu- 

dine ac pedum. Pedes breviores, par quartum tantum pilis 

densioribus notatoriis instructum. Epimera pedum paris primi 
inter se conereta cum labio epimerisque paris secundi aream 
fere triangularem formantia. Lamina genit. lunata. Long. circa 
4 mill., paulo minor. 

Gottl. Vänge, i en bäck nära gästgifvaregärden; Kellunge i 
bäcken vid prestgärden,;, Hamra, i Rörviks träsk; öfverallt 

sällsynt. 
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Gen. 6. Midea BRUZ. 

M. orbiculata (MÜLLER) Bruz. 

Gottl. Heide träsk; Lummelunda s:n, Kinner. 

Gen. 7. Hygrobates Kocn. 

H. rotundatus Kocn. 
Gottl. Närs ä, ett enda yngre ex. 

Gen. 8 Hydrochoreutes KOBE. 

H. filipes Kocn. 
Gottl. Heide träsk, ett ex. 

Gen. 9. Diplodontus DuGEks. 

D. filipes Ducks. 
Gottl. Heide träsk; Kellunge, i bäcken vid prestgärden; Roma 

kloster, i en dam i parken. 

Gen. 10. Limnesia Koch. 

1. Z. histrionica (HERM.?) Koch. 

Ol. Allm. i träsken. 

2. L. maculata (MÜLLER) KOCH. 

Gottl. Heide träsk. 
Ol. Borga träsk. 

En Limnesia till kroppsformen lik denna, men till färgteck- 
ningen öfverenstämmande med histrionica, anträffades i Heide 
träsk. I stället för den dessa arter utmärkande taggen på 
palpernas andra led var den blott försedd med en konisk knöl. 

3. L. vitellina KOCH. 
Gottl. Heide träsk. 
Ol. Borga träsk. 

Gen. 11. Eylais (LATR.) Koch. 

E. extendens LATR. : 
Gottl. och Ol. allmän. 

Gen. 12. Hydrachna (MÜLLER) KOCH. 

1. H. globosa (DE GEER) Koch. 
Gottl. Lummelunda s:n, Kinner; Gothemsån; Närsån; Heide 

träsk, Vänge s:n; Roma kloster. 
Ol. Borga träsk. 

2. H. geographica (MÜLLER) Koch. 
Gottl. Lummelunda, Kinner, blott ett enda ex. 
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Gen. 13. ZAydrodroma Kocn. 

H. umbrata Koch#. 

Gottl. Lummelunda s:n, Kinner; Gothem i en brya nära än; 
Kapellshamn i en brya. 

En varietet af denna art, utmärkande sig genom metallglänsande 
grön färg å ryggen, var. metallica (nob.) anträffades allmän- 
nare än hufvudarten t. ex. Lummelunda s:n, Kinner; Etel- 
hems s:n, Kyrkeby; Heide s:n, i en brya nära träsket; Oja 
s:n, allm. i vattensamlingarne i stenbrotten. 

Gen. 14. Bradybates NEuUM. 

Hoc genus medium tenet inter praecedens et genus Limnacharis 
sequentis familie. Ab illo aliisque omnibus generibus hujus familie 
differt pedibus, setis natatoriis omnino carentibus, quamobrem ani- 
malceulum natare non potest, sed tantum, pedes quarti paris trahens, 

repere. Ab hoc facile distinguitur rostro palpisque, simillimis Hy- 
drodrom&. Oculi quatuor, duo cujusque lateris proximi, anteriores 
duplo fere majores, duo paria mediocriter distantia. 

B. truncatus (nov. sp.). Corpus depressum, late ovale, antice trun-. 
catum, angulis obtusis, pone angulos coarctatum, postice paulo 
latius, Er wofhnaekinen, impressione utrinque parum conspicua, 

leve, miniaceum dorsum punctis conspicuis, quatuor series 
formantibus, instructum; palpis pedibusque fulvis. Palpi cras- 
siores ad internodium quartum pedum primi paris pertinentes, 
unguiformes, pilis raris. Pedes satis breves, internodii omnes 
perbrevibus, densis praditi. Long. 2 mill., lat. 13. 

Speeimen unicum ad Kinner in Lummelunda. Ad Scaram 
autem complura in veni. 

Fam. 2. Limnocharoid&. 

Gen. Limnochares LATR. 

L. holosericeus LATR. 
Gottl. Lummelunda s:n, Kinner; Gothems s:n i en brya nära ån. 

Fam. 3. Bdelloid&. 

Gen. Bdella (LATR.). 

B. hitoralis (Liın.?). 
Gottl. Kolmen Grundet utanför Slitehamn, allmän. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 2. 

Stockholm. 

Om malmlasrens äldersföljd och deras användande 

sasom ledlager. 

Bidrag, 

insamlade vid »Geologiska undersökningen» af bladet »Nora». 

Af OTTO GUMALIUS. 

Tafl. IH. 

[Meddeladt den 10 Februari 1875.] 

Sveriges malmer äro till största delen — ja, man kan säga 

nästan utan undantag — lager. De äro samtidigt bildade med 

den omgifvande bergarten. Denna regel synes nu vara allmänt 

känd och erkänd, ehuru det ej var så länge, sedan den hos 

vara bergsmän och grufbrytare mötte stark motsägelse. Ordet 

malmgång är hos dem ännu i dag brukligt och förekommer vida 

allmännare än malmlager. 

Att söka framställa den historiska utvecklingen af åsig- 

terna om malmernas förhållande till den omgifvande bergarten, 

skulle föra mig för långt och föranleda högre anspråk på full- 

ständighet i den egentliga framställningen af malmernas ålders- 

följd och deras olika arter, än som kan ifragakomma i denna 

uppsats, som har sin grund i några, egentligen vid sidan af 

den, mig såsom tjensteman vid Sveriges Geologiska Undersökning 

anförtrodda, geologiska undersökningen af kartbladet »Nora» gjorda, 

iakttagelser inom detta lilla område. 

Jag kan dock icke underlåta att i korthet omnämna, hurudan 

uppfattningen förut varit, och huru den efterhand förändrats. 

Ordet »malmgang» torde hafva inkommit i svenska språket 

samtidigt med våra malmers mera ordnade tillgodogörande, 
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hvilket skedde under tillsyn och ledning af fran Tyskland till 

Sverige inflyttade bergsmän. Man återfinner detta ord ofta i våra 

äldre bergmästare-relationer. Sa äfven t. ex. hos L. HORNEMAN !). 

. Märkligt nog synes det också hafva varit en tysk resande 

vetenskapsman, FR. L. HAUSMANN, ?) som först i början af 

detta århundrade uppfattade rätta förhållandet. Sannolikt torde 

det likväl vara, att han vid stadgandet af denna sin åsigt er- 

hållit vägledning af svenska bergsmän. Åfven en annan ut- 

länding, A. DAUBREE, uttalar 3) såsom sin asigt, att malmerna 

och gneisen äro samtida bildningar, men han synes vilja göra 

båda arterna eruptiva*). Sedermera synes deremot äsigten om 

samtidigheten hafva förlorat mark i utlandet. Sälunda yttrar 

t. ex. VOGT 5) 1854: »Man kann im Allgemeinen die Lagerstätten 

der Erze in zwei grosse Classen theilen — in unregelmässige 

Massen, die man auch Eruptions- oder Contact-massen nennen 

könnte, und in regelmässige Massen oder Gänge». — Likasa 

finner man GAETZSCHMANN ®) nytja uttrycket: »Im Gneus setzen 

— — — auf», hvarjemte han, icke geologiskt, utan endast i 

afseende på förekomstsättet, skiljer mellan gångar, lager. och 

stockar, liksom han tillsammans behandlar malmernas förekomst 

i gneis och i granit. Äfven CoTTA?) yttrar sig mera för mal- 

mernas gångartade natur, än för deras med bergarten samtida 

bildning. 

Hvad svenska författare beträffar, så finner man (efter för- 

utnämda bok af HORNEMAN) A. ROMAN ?) yttra sig om de stora 

malmbergen i Norrbotten, att de utgöras af »strykande gångar,» 

hvaremot W. HISINGER ?) tio ar förut talar om »lager af koppar 

och jernmalm» i gneis, om »malmlager» 0. s. v. 

1) Försök till handledning uti Svenska Markscheideriet. 1802. 

2) Reise durch Scandinavien in den Jahren 1806 und 1807. 

3) Annales des Mines 4 ser. t. IV. Öfversatt på tyska 1846 af G. LEONHARD. 

4) Likaså DUROCHER, DUCHANOY m. fl.’ 

5) Vogt, Lehrbuch der Geologie und Petrefactenkunde. 

5) Die Auf- und Untersuchung von Lagerstätten nutzbarer Mineralien. 1859. 

7) Die Lehre von den Erzlagerstätten. 1855. 

5) Berättelse om Norrbotten och dess Lappmarker 1818. 
9) Sumling till en mineralogisk geografi öfver Sverige. 1808. 



- 

ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o 2. 107 

1818 talar J. H. AF FORSSELLES !) om de olika lagren 

af malmförande kalk, som finnas i Sala grufva, men han säger 

derjemte bestämdt, att malmen inkommit i kalklagren efter dessas 

bildning ?). 

J. J. BERZELIUS ?) begagnar sig af ordet malmlager, och A. 

ERDMANN synes städse hafva nytjat samma ord, hvarjemte han 

aldeles otvetydigt uttalar sina åsigter i denna sak. Han säger 

t. ex. 1855): »De (lagerstockarne) äro saledes, likasom vanliga 

lager, att anse sasom integrerande delar eller länkar uti hela 

det omgifvande skiktsystemet och salunda till sin bildning 

samtidiga med den omgifvande bergmassan och icke, såsom 

gangarne och gangstockarne, yngre än densamma»; samt nagot 

längre fram: »De för sina jättelika dimensioner sa utmärkta jern- 

malmsstockarne vid Kiirunavara och Luossavara i Tornea och 

Gellivara i Lulea Lappmark, de jernmalmsfyndigheter, pa hvilka 

Dannemora, Strossa, Blanka, Persbergs och Vindtkärns med 

flera andra grufvor bearbetas, vidare den kolossala kopparmalms- 

stocken vid Fahlun, den mägtiga svafvelkisstocken vid Dylta 

och de fyndigheter af koppar- och koboltmalm, pa hvilka Ha- 

kansbo och Tunabergs grufvor blifvit anlagda, tillhöra alla, für- 

utom en mängd andra, denna kategori.» 

På samma sätt uttalar han sig 1 andra arbeten 3), äfvensom 

i sina vid Falu bergsskola hållna »Föreläsningar i Grufbrytning», 

hvilka 1851 utlemnades i handskrift till elevernas begagnande. 

År 1859 meddelade A. SJÖGREN 6) sina åsigter i samma 

väg, hvilka stodo i full öfverenstämmelse med ERDMANNS, men 

1) Berättelse om Sala Silfververk. 

2) »— — — malmfyndigheten består af en genom infiltration ifrån den under 

generationsperioden öppna Storgrufvegängen anvext blyglan». o.s.v. A. st. 

sid. 28. 

3) Lehrbuch der Chemie. 1844. 

2) Vägledning till Bergarternas kännedom. 

5) Beskrifning öfver Dalkarlsbergs jernmalmsfält. K. V. A. H. år 1855. — 

Utö jernmalmsfält i Stockholms län. K. V. A. H. år 1854. m. fl. 

5) Anteckningar om Svenska grufvebrytningen samt dess närvarande ståndpunkt. 

Jernkontorets Annaler. 
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hvilka genom denna uppsats mera spriddes bland dem, som hade 

att ställa med våra malmers brytning. 

Dessa två sistnämde män voro, såsom lärare i Falu bergs- 

skola, i tillfälle att bland sma lärjungar vinna anhängare för 

sina äsigter, och kan det sålunda numera anses såsom ett inom 

Sverige allmänt erkändt faktum, att våra malmer och dem om- 

gifvande bergarter äro samtida bildningar. 

Så mycket mera förvånande synes det då, att en motsatt 

asigt ännu bland framstående vetenskapsmän är rådande i vårt 

grannland Norge, angaende de der förekommande malmerna, om 

hvilka KJERULF !) yttrar: »ogsaa disse (Ertsgangene) maa for- 

klares i Lighed med 'de vulkanske Eftervirkninger. Efter store 

Udbrud med Masser fra Dybet i edre og yngre Tider virkede 

Dampe, Gaser og flygtige Forbindelser gjennem Spalter og fyldte 

dem med Mineraler og Ertser. Saadane Spalter er Ertsgangene». — 

»Den zldre Granit omgiver sig undertiden ved eller ner sine 

Gr&ndser med Erts-Nedlag, navnlig optreder Jern og Kobber». 

Pa samma sätt härleder KJERULF kislagren i mellersta Norge 

fran och sätter dem i samband med amfibolitiska trapper samt 

med gabbro, grönstenar och graniter?). Af samma äsigt äro 

HIORTDAHL och IRGENS ?), ehuru de yttra sig försigtigare. 

Deremot uttalar sig AMUND HELLAND ?) bestämdt för de 

norska malmernas lagernatur och deras samtidighet med sido- 

stenen, i öfverensstämmelse med flere äldre saväl norske som 

utländske författare (STRÖM, SINDING, HAUSMANN, ESMARK, 

HISINGER, KEILHAU m. fl.). 

Afven A. SJÖGREN anser?) pa grund »af den kännedom» 

han »fatt om Norges malmfyndigheter», »att dessa äro af enahanda 

beskaffenhet som de svenska». 

2 Stenriget og Fjeldlaeren. 1865. 

Han söker dock icke, så vidt jag funnit, förklara, hvarför malmerna just 

valt de omgifvande bergarterna för sin afsättning, och hvarför de icke åter- 

finnas inom de massiv, som »medfört dem från djupet». 

Om de geologiske Forhold paa Kyststraekningen åf nordre Bergenhus Amt, 

Ertsforekomster i Sgndhordland og paa Karmgen. 1871. — Forekomster af 

Kise i visse Skifere i Norge. 1873. 

G. F:s Förhandlingar 1874. Bd. 2. N:o 1. 

1 
> 
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Jag har mäst införa denna lilla öfverblick, da det är af 

stor vigt för just här ifrågavarande utredning att med bestämdhet 

kunna säga, om malmerna tillhöra bergarten, eller om de äro -» 

främmande för denna. 

Men af lika vigt är äfven kännedomen om hufvudgrunderna 

för sidostenens — »urbergarternas» — bildningssätt och alders- 

följd. I detta afseende kan min framställning äfven fattas kort. 

I den vägen hafva så många andra arbetat, och vissa hufvud- 

drag börja der blifva temligen oomtvistade. 

Första indelningsgrunden blef det antagna olika bildnings- 

sättet. Man erhöll då de två stora grupperna 

skiktade bergarter och 

massformiga bergarter. 

Denna indelning är nu allmänt gillad, men gränsen emellan 

de båda grupperna är föga bestämd och mycket omtvistad. Sa- 

lunda har man bergarter, som stå på gränsen mellan granit 

och gneis, i stort sedt massformiga, men här och der mer 

eller mindre tydligt skiktade eller åtminstone med antydning 

till skiffrighet. Sådan är t. ex. den af mig i beskrifnin- 

gen till geologiska kartbladet »Örebro» omnämda »Götlunda- 

graniten». Likasa finnas bergarter, som likna eurit och fin- 

kornig granit, t. ex. i Jemtland och i trakten af Stribergs gruf- 

vefält samt pa några andra ställen a bladet »Nora»u. Man 

kan icke af utseendet bestämma, om bergarten bör hafva det 

ena eller det andra namnet. En ännu finkornigare eller nästan 

tät bergart är känd under namnet hälleflinta. Äfven af denna 

har man på sista tiden iakttagit olika arter, sådana, som äro 

lagrade, randiga, och sådana, som uppträda i gångform. Dessa 

sistnämda äro iakttagna på flera ställen t. ex. på bladet »Örebro» 

i granit, vid Dannemora grufvor (enl. A. ERDMANN, A. SJÖGREN, 

A. E. FAHLCRANTZ m. fl.), på bladet »Gottenvik» (enl. A. G. 

NATHORST). "BI 

Äfven de bergarter, som vanligen upptagas under namnet 

»diorit», kunna höra till båda grupperna. Dioriten är stundom 
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fullkomligt massformig, bildande större och mindre massiv med 

skarp kontakt mot omgifvande bergarter, men blir ocksa stun- 

dom skiffrig, sa att den svårligen kan på utseendet skiljas från 

de till gneis och eurit tydligen hörande, hornblenderika, skik- 

tade bergarterna. 

Således möta stora svårigheter redan vid tillämpningen af 

denna första indelningsgrund, men i många fall har man dock 

ute i naturen kunnat med bestämdhet uppvisa, till hvilkendera 

gruppen bergarten bör föras. 

En andra indelningsgrund, som nu återstod att tillämpa på 

båda de nyssnämda grupperna, var bildningstiden. Som na- 

turligt är, möta här ännu större svårigheter och frågan är också 

till stor del olöst. 

Bland de massformiga bergarterna äro de, hvilka af de 

andra genomsättas, äldre, och likaså de, hvilka väl trängt fram 

igenom en skiktad bergart, men icke genom en annan, yngre, 

som deremot genomtränges af den yngre massformiga. Dessa 

regler äro visserligen enkla, men likväl svåra att tillämpa, ty 

det är blott sällan man får se bergartskontakterna och — de 

skiktade bergarternas åldersföljd är ännu omtvistad. Dertill 

kommer ytterligare, att vi här sakna de formationer, som äro 

yngre än de kambriska och siluriska, hvilka sistnämda jemväl 

äro inskränkta inom smärre områden, hvarför vi, då de flesta 

massformiga bergarterna visa sig vara yngre, än samtliga de 

skiktade urbergarterna, vid granskningen af förhållandet inom 

en mindre trakt äro temligen hjelplösa, och endast genom jem- 

förelse mellan till utseendet likartade bergarter på olika trakter 

kunna erhålla någon upplysning. 

Efter hvad man tyckt sig finna, äro de massformiga berg- 

arterna af två väsentligen olika slag: 

qvartsrika och 

qvartsfria (eller qvartsfattiga). 

De förra synas i allmänhet vara äldre än de senare 2). 

') Ett vackert exempel i sådant afseende är den hyperitgång, som med ett till 

tvåhundra fots bredd och två mils längd framgår tvärt öfver bladet »Nora» 
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De äro ock af vida större vigt än de qvartsfria, da de ut- 

göra en mycket väsentlig del af var svenska berggrund. De 

äro nu, genom Sveriges Geologiska Undersöknings arbeten, hvilka 

af A. E. TÖRNEBOHM blifvit sammanstälda !) och allmängjorda, 

ordnade i följande grupper fran de älsta till de yngsta: 

Gneisgranit >), 

Upsalagranit, 

Örebrogranit, 

Stockholmsgranit. 

Den s. k. Gänggraniten eller Pegmatiten är här icke upp- 

tagen sasom särskild art, da detta namn hittills mera betecknat 

ett förekomstsätt än en art. Granitgängar förekomma, som 

bekant, i alla urbergarter både massformiga och skiffriga. hvar- 

igenom sålunda pa visst sätt den förut omnämda regeln om 

de qvartsförandes högre älder upphäfves. 

, Gneisgranitens bildningstid synes börja, da euriternas slutade. 

Örebrograniten är tydligen yngre än euriterna, men äldre än 

den kambriska tiden. Jag får längre fram påpeka detta. 

Hvad de skiktade bergarterna beträffar, har man indelat 

dem på grund af den mineralogiska sammansättningen och det 

yttre utseendet i gneis, glimmerskiffer, hälleflinta, kalksten o. s. 

v. Försöken att indela dem efter åldern äro jemförelsevis nya 

och ej talrika. Utom den amerikanska indelningen 1 laurentiska 

och huroniska, hvilken ej synes passa för vårt land och här 

rönt föga bifall ?), hafva vi att bemärka J. H. AF FORSSELLES’ 

för visso allt för litet kända och beaktade försök, mot hvilket 

samt derifrån fortsätter såväl norrut på bladet »Hjulsjö» som söderut på 

bladet »Latorp». Den genomskär såväl den röda som gråa euriten, hälle- 

flintan och kalkstenen, hvarjemte den i Mogrufvan (på bl. »Latorp») genom- 

skär jernmalmlagret och en detta genomsättande pegmatitgäng. 

G. F. F. 1873. B. 1. N:o 10 och 11. 
Hit torde möjligen höra den af mig i beskrifningen till geol. kartbladet 

»Örebro» omnämda nägot gneisartade granit, som der stär kallad »Götlunda- 

granit», men hvilken TÖRNEBOHM i sin nyss anförda uppsats icke omnämner. 

Åtminstone synes denna granitart vara äldre än Örebrograniten. 

Försök äro dock gjorda att tillämpa denna indelning på Finlands bergarter. 

Se F. R. Wnr: Öfverblick af södra Finlands geologi. G. F. F. B. II N:o 8 

w _ 

—_ 

3 
—_ 
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många befogade anmärkningar kunna göras, men hvilket dock 

bragte kunskapen om dessa bildningar ej obetydligt framåt. 

FORSSELLES” arbeten fullföljdes, om också i något ändrad rikt- 

ning, af hans mångarige följeslagare och medarbetare A. ERD- 

MANN, hvilken året före sin död utlemnade till allmänheten ett 

litet utkast!) till bergartskarta öfver södra hälften af Sverige. 

Hans afsigt var att lemna en utförligare framställning af sin 

erfarenhet — sannolikt den rikaste i detta afseende, som hittills 

varit förvärfvad af svensk man — och af sina åsigter, men 

döden afbröt arbetet. Hans protogena, devterogena och tritogena 

bildningar äro derför namn, på hvilka vi sakna fullständig för- 

klaring, och det vill i detta fall säga detsamma, som att vi 

knappast kunna använda dem, helst om, såsom TÖRNEBOHM i 

sin förut nämda uppsats ?) uppgifver, ERDMANN sjelf var tvek- 

sam om deras riktighet. I sist anförda uppsats försökes följande 

nya uppställning från de älsta till de yngsta: 

Jerngneis, 

Grå gneis, 

Röd gneis, 

Eurit med oligoklasgneis, 

Lerskiffer, grön eurit. 

Mot denna uppställning och ännu mera mot de bifogade 

uppgifterna om, huru dessa bergarter åtföljas af kalkstenar och 

malmer, finnas, såsom. ur det följande framgår, mycket väsent- 

liga anmärkningar, men då min mening på detta ställe icke är 

att bekräfta eller vederlägga, utan endast att omnämna det 

hufvudsakliga af hvad, som hittills finnes i tryck framlagdt, samt 

att offentliggöra mina egna iakttagelser och sålunda i någon 

mån låta fakta tala, kan jag nu afsluta denna lilla öfversigt. 

') Bidrag till kännedomen om Sveriges Qvartära Bildningar. Atlas. Skala 

1: 9,000,000. 
2) Några anteckningar om Sveriges Urterritorium. G. F. F. B. 1. N:o 10. 
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Om man tager en allmän öfverblick öfver ytförhallandena 

i dessa trakter, sa finner man snart, att Örebro län bestär af 

tre väsentligen olika delar: ett slättland i midten samt en bergi- 

gare trakt i söder och en i nordvest. Denna sistnämda begränsas 

mot slättlandet af en mot sydost brant stupande, snedt öfver länet 

från Skagern i sydvest till Mogsjöarne 1 nordost strykande, om- 

kring 200 fot hög, bergsträcka, som pa slättbygden mest är 

känd under namnet »Kils- eller Lekebergen». Dessa berg fortgå 

utefter »Nora»-bladets östra gräns, skärande densamma i en 

mycket spetsig vinkel. Då man stigit upp på denna höjdsträck- 

ning och inkommit i höglandet, finner man detta bestå af mer 

och mindre rundade eller långdragna kullar om 200 till 400 

fots höjd, hvilka mellan sig lemna utrymme för många, stora 

och vackra dalar samt för en otalig mängd små ' sjöar och 

vattendrag. 

Derjemte stiger sjelfva grundytan, från hvilken dessa höjder 

uppskjuta, småningom mot nordvest, så att, då Norasjön icke 

uppnår 300 fot, ligga Grekens och Lundsfjärdens vattenyta nära 

600 fot öfver hafvet. Traktens högsta berg ligga också i det 

område, som nästan kringslutes af sjöarne Vasselsjön, Grepsjön, 

Greken, Malen och Lundsfjärden. De stiga till nära 1000 fot 

öfver hafvet. 

Bland höjderna utmärka sig de, som utgöras af granit, ge- 

uom tvära, branta stupningar, kala berghällar utan jordbetäck- 

ning samt en i stort sedt mycket ojemn yta. Hos de berg, som 

bestå af skiktade bergarter, förekomma visserligen också tvära 

stupningar, men vanligen äro de mera jemnt rundade samt oftast 

täckta af »lösa jordarter». 

De högsta höjderna bildas här alltid af skiktade bergarter. 

Graniten intager städse en lägre nivå än tillgränsande gneiser 

och euriter. Hälleflintan och' kalkstenen stiga deremot icke 

synnerligen högt. 

Såsom jag längre fram skall söka visa, beror denna yt- 

bildning på den pressning, som uppstod, då de olika granit- 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 2. S 

, 
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massiven beredde sig utrymme genom de skiktade bergarternas 

upplyftande och undanträngande. 

Sannolikt synes, att hälleflintan och kalkstenen, hvilka 

egentligen förekomma sasom ett jemförelsevis smalt i N.N.O.— 

S.S.V. sig sträckande, 4—5 mil långt, band, blifvit bildade 

i en dal, parallel med och liggande innanför »Kilsbergens» stup- 

ning mot läglandet. Detta skulle således förutsätta, att Kils- 

bergen tillkommit före hälleflintan och kalkstenen, men sedan 

gneisernas, euriternas och glimmerskifferns bildning redan var 

fullbordad. Att antaga detta, finnas också skäl, hvilka jag nu 

tills vidare lemnar asido. 

Denna höjdsträckning, hvars tillkomst antagligen berodde 

pa de älsta graniternas — Götlundagranitens, gneisgranitens — 

bildning och framträdande, kunde da icke hafva varit genom- 

skuren af de dalar, som nu der finnas, dels åt S.O. — Mo- 

dalen — dels åt ©. — Hammarbydalen — från Norasjön, dels 

der Rossvalen sträcker sig strax utom »Nora»-bladets nordöstra 

hörn. Detta är tydligt derför, att, som vi skola se, dessa dalar 

äro betingade genom Örebrogranitens framträdande. 

Denna bergart visar sig här i två stora massiv, ett i syd- 

östra, ett i sydvestra karthörnet, hvarjemte den äfven finnes 

nordost ut kring Rossvalen, norrut strax norr och nordvest om 

Usken (på bl. »Hjulsjö») !) samt söderut (på bl. »Latorp») ?). 

Mellan alla dessa granitmassiv, hvilka ju måste hafva ut- 

rymme, upplyftes, hopböjdes, veckades och sammantrycktes de 

redan afsatta fasta bergartslagren. Höjder och dalar uppstodo; 

de redan befintliga förändrades; jordytan härstädes, som hittills 

synes hafva bestått af endast grå eurit, kanske här och der 

täckt af glimmerskiffer, samt i den förutnämda dalen af under 

bildning varande hälleflinta ‚och kalksten, brast nu på mang- 

faldiga ställen; underliggande äldre bergarter och malmlager 

bragtes upp i dagen; sjöarnes bäddar bildades; genom nya ännu 

') Enligt meddelande af Dr. A. BLOMBERG, som på uppdrag för Sveriges Geo- 

logiska Undersökning kartlagt denna trakt. 

?) Euligt en öfversigtsrekognoskering, som jag der utförde för några år sedan. 
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yngre granitbildningar förändrades ytformerna ytterligare, och 

blefvo sådana, som de ännu te sig för vara ögon, endast för- 

ändrade i mindre män genom denudation, hvilken synes hafva 

verkat temligen starkt pa euriterna, men mindre på graniter och 

gneiser, samt genom de öfvertäckningar af »lösa jordarter», som 

i följd af denudationen bildades. 

Vi skola taga dessa, här framstälda, påståenden i något 

närmare skärskadande. Om vi då först se på trakten i syd- 

östra kartområdet, så finna vi denna upptagen dels af det om- 

nämda stora granitmassivet, dels af röda och gråa gneiser, på 

alla sidor — utom den södra — omgifvande massivet. Gråa 

gneis upptager trakten N. om massivet, röd gneis V. och S.V. 

derom. Utefter östra kartkanten, i Kilsbergens sidosluttning, 

utbytes den graa gneisen mot euriten a bladet »Linde». Mot 

söder fortsätter den röda gneisen in på bladet »Latorp» ända 

fram till förutnämda, der uppträdande, Örebrogranit. Mot N. 

och N.V. aflösas båda gneisarterna af euritarter. Om man 

försöker följa dessa förhållanden i detalj, erhåller man särdeles 

egendomliga och vackra resultat. 

Den röda gneisen mellan de bada granitmassiven visar en 

temligen regelbunden strykning i O.—V., hvilken längre norrut 

förändras till N.O.—S.V., invid det nordöstra af dessa bäda 

massiv till och med N.—S. Stupningen gar i allmänhet at N. 

eller N.V. i södra delen, men far i den norra riktningen ät 

S. och S.0. Trakten är hög, temligen jemn, stigande mot S. 

och 5.0. Vid den röda gneisens nordvestra gräns framkomma 

några hällar af grå, finkornig, men tydlig, gneis; derefter kommer 

röd eurit, grå eurit samt i dalen hälleflinta och kalksten. Det 

hela framställer väl så tydligt och vackert, som man kan önska 

sig, att de båda granitmassiven gemensamt lyft och undanträngt 

bergarterna, hvarvid de öfverst liggande blifvit delvis förstörda, 

så att de förut underliggande nu bilda öfversta höjden och 

dess yta. 

Men ännu märkligare är det gneisparti, som ligger N. om 

det till »Nora»-bladet "hörande granitmassivet. Försöker man 
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här få reda pa den röda gneisen, sa finner man den verkligen 

också, men endast såsom smalare band strax N. om graniten, 

hvilka ga regelbundet i O.—V. samt stupa brant dels åt S. dels 

at N., samt sasom dylika band med riktning i N.N.O.—S.S.V. 

norr om Hammarbyan och dess dal. Dessa band synas vexel- 

lagra med den här rådande gråa gneisen, hvars lager söder om 

an ga regelbundet i O.—V., men norr om densamma böja sig i 

N.O., N.N.O., 0.—V., S.S.0., 5.0. och åter O.—V. Stupningen 

är i allmänhet stark, men pa bada de ställen, der strykningen 

gar i O.—V., blir den nästan vågrät at N. Sammanbinder man 

de iakttagne strykningsriktningarne pa en karta, sa far man 

tydligt se, att hela detta gneisparti kommit i dagen derigenom, 

att vid granitens framträdande och de lagrade bergarternas i 

samband dermed stående undanträngande ett i O.—V. gående 

veck !) uppstått och äfven ett annat från detta i sned vinkel åt 

N.N.V. Vid ytterligare påtryckning brusto vecken. Hammarby- 

ans dal uppstod genom hufvudvecket, Nordankärrsbäckens genom 

tvärvecket. Motvecken — fördjupningarne — å ömse sidor om 

tvärvecket finnas också utmärkta genom Husbybäcken i vester 

och genom Jerlehyttebäcken i öster. Särdeles märkligt är, att 

den sistnämda, om den föregående tolkningen är riktig, icke 

bör framga till Hammarbyan i sydlig riktning, utan bör afvika 

at öster i nästan rät vinkel. Han gör så ock. Genom dessa 

dalbildningar och den följande denudationen bragtes hela det 

här synliga gneisområdet 1 dagen. 

Den andra dalen, som vi ofvan omnämde tillsammans 

med Hammarbyåns dal, eller Modalen, är tillkommen på helt 

annat sätt. Den är endast en fördjupning mellan två granit- 

höjder, Östanbergshyttans i N.O. och Skymhyttans i S.V. Man 

synes sakna fullt skäl att skrifva denna dals uppkomst på 

sprickbildning eller på denudation. Sannolikare synes, vid jem- 

') På den synbarligen svagaste, knappt en fjerdedels mil breda, delen af höjden, 

hvilken norrut betydligt breder ut sig och följaktligen hade mycket större 

motståndskraft. 
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förelse med andra granitmassiv, att den beror pa den ojemna 

yta, graniten under sin bildning erhåller. 

(ranitmassivet 1 sydvestra karthörnet eller Svartelfsmassivet 

har också väsentligt bidragit till omdanande af traktens yt- 

förhällanden, dock mest med hjelp af de andra massiven. Af 

ytbildningen synes det sannolikt, att trakten här före Svartelfs- 

massivets framträdande var temligen jemnt sluttande mot den 

dal, i hvilken hälleflintan-kalken bildades, och hvilken vi ma 

kalla »Kilsbergens parallelda». Denna dal blef nu skarpare 

hoptryckt och blef derjemte böjd genom det dubbla trycket fran 

öster och fran söder, motverkadt af trycket fran vester. Medel- 

punkten för denna böjning skulle da blifva ungefär, der hufvud- 

delen af sjön Vikern nu ligger. Södra delen af denna sjö har 

alldeles tydligt fått sin form genom, dess uddar och vikar bero 

af kalkstenens böjningar och veckningar 1 smått, liksom dess 

norra strand, såsom jag längre fram skall omnämna, är bildad 

genom Stribergs-Fogdhyttetraktens böjda euritlager. Genom först- 

nämda hufvudböjning måste de invid Svartelfsmassivets östra 

sida liggande bergartslagren tryckas mot norr, hvarjemte de af 

sjelfva Svartelfsmassivet måste tryckas at N.O. 

På detta sätt förklaras naturligt framkomsten i dagytan 

af röd eurit och röd gneis i höjden vid Krokryggen, bildningen 

af denna höjd, af de s. k. »kullarne» och af den vagformiga 

höjden mellan Stadra och Skärhyttan. Dalen Vikern—Saxen 

— Greken—Malen erhöll da sin första tilldaning, men blef seder- 

mera ytterligare markerad, da granitmassivet vid Greksasar 

framkom. Det röda euritbandet, som sträcker sig i en båge 

från norra ändan af Svartelfsmassivet utefter nyssnämda dal, 

och som grenar sig och liksom kilar ut i sluttningen mot Kils- 

bergens paralleldal, blef nu bragt i dagen och erhöll denna egen- 

domliga, men fullkomligt lagenliga, form. | 

På så sätt får man också en lätt funnen naturlig förklarings- 

grund, hvarför den gråa euriten träffas såväl söder om nämda 

bågformiga lager af röd eurit, som norr om och inom nyssnämda 

båge, samt hvarför sjöarne i denna trakt gå i O.—V. såsom 
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Holmsjön och Stensjön eller i vinkel såsom Rägreken, under 

det de eljest gå i N.O. och N. i östra delen af bladet och i 

N.V. i dess vestra del. Fåsjöns och Uskens vikar åt N.V. torde 

vara tillkomna genom det mellan dem förekommande massivet 

af pegmatitgranit. Detta sistnämda torde äfven hafva bidragit 

till utvecklingen af den vackra skalbildning omkring Finnsjön i 

Jernboäs, hvilken jag endast vill påpeka, da den till en del 

ligger utom det område, jag haft att undersöka. | 

Utom det nu framstälda skulle många andra smärre om- 

ständigheter kunna nämnas för att bidraga till förklaringen af 

sambandet mellan traktens nuvarande ytformer och dess geolo- 

giska bygnad, men det redan sagda torde vara tillräckligt för 

att förklara det följande. 

I det föregående har jag omnämt åtskilliga bergarter. Med 

några ord vill jag här söka beskrifva deras utseende och mine- 

ralogiska sammansättning.” 

Örebrograniten är en porfyrartad granit. Den består af 

stora — ända till 1 och 2 tum — kristaller af röd eller violett 

ortoklas, ofta omgifna af blekare röd till grahvit eller grönhvit 

oligoklas, inneslutna i en finkornigare massa af samma fältspats- 

arter i blandning med grå eller bla qvarts samt svart glimmer. 

Svafvelkis förekommer deri. 

Stockholmsgraniten är en finkornig dels grå dels röd granit, i 

hvilken ingen af beståndsdelarna synnerligen förherskar. Fältspaten 

är dels röd dels grå, stundom med tvillingstreckning; qvartsen är 

grå eller brunaktig; glimmern vanligen svart, stundom dock gra 

eller ljus. Till denna art höra massiven vid Greksåsar och i nord- 

östra karthörnet samt gängarne i gneisen omkring Hammarbyan. 

Pegmatitgraniten förekommer dels gångformigt dels bildande 

massivet mellan Fåsjön och Usken. Den är af gröfre korn än Öre- 

brograniten, men skiljer sig från denna hufvudsakligen genom sitt 

utbildningssätt. Den är glimmerfattig. Den blekt köttröda fält- 

spaten bildar ett slags kristallrosor eller kristalldruser, hvilkas 

mellanrum qvartsen utfyller, under det såväl qvarts som fältspat i 
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mindre korn och kristaller ligga inbäddade i det andra minera- 

lets massa. 

Öfriga granitarter saknas å bladet »Nora». 

Den röda gneisen förekommer i denna trakt hufvudsakligen 

af två arter, en finkornig, granitartad, föga skiffrig, som består 

af rödlett fältspat, grå qvarts och svart glimmer, samt en fin 

till medelkornig, stundom till och med skenbart grofkornig, tydligt 

skiffrig, af ungefär likartade beståndsdelar sammansatt, art. Den 

förra förekommer vid Jernboden och Krokryggen; den senare 

på öfriga ställen. 

Den gråa gneisen är vanligen medelkornig, men blir stundom 

skenbart grofkornig. Dess fältspat är grå, grahvit, grönaktig 

och i närheten af röd gneis, ofta rödaktig. I en del lager her- 

skar oligoklas, i andra är ortoklasen lika riklig som oligoklasen. 

Qvartsen är era. Glimmern är mestadels svart, stundom dock 

brun eller ljus. Svafvelkis är ej sällsynt. Hornblende före- 

kommer äfven på några ställen. 

Den röda euriten har — utom euriternas gemensamma 

karakter att bilda en öfvergångslänk mellan de i mineralogiskt 

afseende gröfre utbildade gneiserna och de täta hälleflintorna 

— följande kännemärken. Dess färg vexlar mellan svagt röd- 

aktig, ljusröd, köttröd, tegelröd. Den finnes i olika arter: nästan 

tät, hälleflintartad, för slag sönderspringande i skarpkantiga 

stycken (kring sjön Greken); finkornig, nästan oskiffrig, granit- 

artad (vid Fåsjöhyttehäll, Gunillatorp, Striberget); tydligt skiffrig, 

något gneisartad (mellan Ringshyttan och Belgsjön); porfyrartad 

genom inströdda qvartskorn eller fältspatskristaller (Pershyttan, 

Öskevik, Gunnarsberg, Lillsjön, Konstdammen m. fl. ställen). . 

Glimmern är vanligen tydligt skönjbar, oftast svart, men äfven 

hvit, silfverglänsande, gul, grön, rödaktig, brun o. s. v. Sjelfva 

grundmassan är vanligen så finkornig, att man ej med blotta ögat 

kan igenkänra de olika mineralerna. Under mikroskopet visar 

sig qvartsen öfvervägande, men något fältspat finnes äfven. 

Hornblendeeurit är en bergart, som icke till utseendet har 

mycket gemensamt med euriterna, men som dock otvifvelaktigt 
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hör dit. Den är dels finkornig, dels något gröfre utbildad. Den 

är oftast föga tydligt skiffrig. Den består af svart hornblende 

och svart glimmer i öfvervägande mängd, samt af något grå 

eller rödlett fältspat och gråhvit qvarts. Pyritkorn finnas oftast. 

Den gråa euriten är stundom nästan rent hvit, stundom grå 

eller grönaktig, stundom ganska mörk. Den är vanligen tydligt 

kornig, oftast skiffrig. Glimmern är sällan svart, i allmänhet 

grönaktig, gul, brun eller hvit. Sammansättningen för öfrigt 

temligen lik den röda euritens. Åfven hos den gråa euriten finnas 

porfyrartade varieteter med blåa qvartskorn eller med fältspats- 

korn. 

Glimmerskiffern skiljer sig från den gråa euriten derigenom, 

att glimmerbladen förekomma i rikligare mängd, och att de 

oftast äro utbildade såsom större sammanhängande blad, i stället 

för att de hos euriten vanligtvis äro mycket små. Åfven före- 

kommer hos glimmerskiffern ej sällan en mer eller mindre tydligt 

utvecklad trådig parallelstruktur. 

Hälleflintan är dels grå till mörkgrå, ds rödaktig, tät med 

mussligt brott, stundom bandig. 

Korniga kalkstenen är af åtskilliga färger: ljusröd (Vikers- 

vik), hvit, rent eller dragande i grått, gult eller blått, grå till 

mörkgrå. Den är nästan tät till grofkornig. Den innehåller 

ofta främmande mineraler: -strålsten, glimmer, grågrön, svart, 

gul, stundom också talk, magnetkis och andra svafvelmalmer, 

samt på ett och annat ställe något serpentin. 

De hufvudsakliga malmtyper, som här förekomma, äro föl- 

jande: 

Stribergstypen, som ligger i röd eurit, och som är synnerligen 

lätt igenkänlig. Den består af jernglans, samlad i tunnare eller 

tjockare (intill 2—3 linier) lameller, i vexling med dylika af 

en finkornig qvarts eller stundom brunt granatberg. Denna ban- 

dighet är en verklig skiktning, hvilket man kan se, om man 

följer den i grufvorna. 
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Pershyttetypen ligger ocksa i röd eurit, men synes tillhöra 

den öfre delen af denna bergart, möjligen den porfyrartade. 

Det är en finkornig blandning af jernglans, magnetit och qvarts, 

som förekommer i rikare och fattigare lager, hvilka den ovane 

har svart att skilja fran hvarandra. 

Lerbergstypen är en finkornig, ren och vacker, svartmalm 

med fina korn och nålar af hornblende. Den ligger städse i 

orå eurit, men synes af nagot vexlande art på olika ställen !), 

möjligtvis i olika euritarter, som ännu ej genom tydliga karak- 

terer kunnat afskiljas från den gråa euriten. Den är i nägra 

lager insprängd med en riklig mängd svafvel- och kopparkis. 

Åsbobergstypen är en jernglimmermalm, stundom utbildad 

såsom jernglimmerskiffer, stundom såsom nästan ren glimrig jern- 

glans. Den tillhör glimmerskiffern. 

Vikerstypen, (= Dannemoratypen) en mörk, bitumenförande, 

starkt manganhaltig, kisig, svartmalm, förekommer 1 hälleflinta 

och dithörande kalksten. 

I det föregaende har jag antydt, att indelningen af de skiktade 

bergarterna bör kunna fortsättas vida längre, än hittills skett, 

att äfven de olika malmarterna böra kunna atskiljas i petro- 

orafiskt och geologiskt olika grupper, samt att man, på ställen 

der malmer förekomma, genom att jemföra malm och åtföljande 

bergart med andra dylika, torde kunna erhålla en viss ersättning 

för saknaden af försteningar inom dessa skiktade urbergarter. 

Jag vill något närmare utveckla de skäl, som ledt mig till 

dessa antaganden, och far då börja med en liten framställning 

om Stribergs—Fogdhyttetraktens geologiska bygnad. 

Detta lilla område, som begränsas af Belgsjön, dess båda 

utlopp — Bleksbergs- och Ringshyttevattendragen — samt Saxen 

och Vikern, utgör en från Vikern temligen jemnt stigande höjd, 

som i trakten af Kärrgrufvorna uppnår sin högsta punkt, mer 

än 600 fot öfver hafvet. Mot Saxen och mot Bleksbergsdalen 

är stupningen något tvärare. Likaså mot Ringshyttedalen, pa 

!) Persbergstypen i Vermland, Dalkarlsbergstypen (på »Latorp»). 
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hvars norra eller nordöstra sida man ocksa finner bildningar, 

som i viss grad hänga tillsammans med Striberget—Fogdhyttans. 

Genom de invecklade förhållanden, som måste hafva egt rum 

just i denna trakt, der den gamla Vikerns—Fäsjöns—Uskens dal 

— eller Kilsbergens paralleldal — träffade tillsammans med den 

yngre Saxens—Grekens, hvilken vid sin bildning ej haft någon 

inverkan på den äldre dalens östra vägg, men sa mycket mera 

på dess vestra, hufvudsakligen i vinkeln mellan de båda dal- 

riktningarne, blottades det inre af bergartsbygnaden, hvarigenom 

den nu synliga täta vexlingen af bergarter uppkom och de tal- 

rika malmlagren af flere olika arter trädde i dagen. Man ser 

också lätt, såsom förut blifvit omnämdt, i hvilket nära samband 

bergartsbygnaden, lagrens krökningar och vexlingar, stå till de 

uddar och vikar, som utgöra norra begränsningen för sjöarne 

Vikern och Saxen. 

De bergarter, som här förekomma äro: röd eurit, horn- 

blendz2urit, gra eurit samt glimmerskiffer. Malmer finnas här 

af Stribergs, Lerbergs, Åsbobergs och Pershyttetyperna. 

Glimmerskiffern bildar ett lager, som börjar ungefär O. om 

Striberget, stryker i S.O., följande Åshyttedalen, böjer sig 

alltmera 1 S. och S.V. samt slutar vid stranden af Vikern. Den 

visar sig dock åter på vestra stranden af samma sjö 5.0. om 

Nors by. På ömse sidor om detta lager sträcker sig den graa 

euriten och utanför denna träffar man öfverallt den röda. Mellan 

de båda euritarterna ligger ej sällan hornblendeeurit. Bergar- 

ternas slingringar visa sig bäst på kartan. Hela lagringsföljden 

utvisar ganska tydligt, att glimmerskiffern är den yngsta berg- 

arten och röda euriten den älsta. 

Hvad malmerna beträffar, träffas Stribergstypen längst i 

N.V. i Gamla Stribergsgrufvorna och fortsätter från dessa genom 

Mossaberget i temligen rak sträckning nästan i O.—V. Härifran 

går den at S. i starka slingringar genom Prestabergets vida 

oredigare grufvefält samt fortsätter sedan i S. och 5.0. genom 

Kärrgrufvorna och Elgabergsgrufvorna stundom utan, stundom 

med, ofta ganska betydliga, slingringar, hvilka man isynnerhet 
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lätt kan iakttaga i sistnämda grufvor. Inom den af nyss följda 

malmlager bildade båge ligga åtskilliga andra grufvor, förande 

samma malm såsom Grindgrufvan och Glifsorna, samt strax 

invid Humlaberget en mindre skärpning. Märkligt är, att den 

röda euriten städse förekommer jemte dessa malmer under alla 

deras slingringar. Å sidorna om dessa malmer träffas andra 

inom den här förekommande gråa euriten, men dessa tillhöra 

Lerbergstypen. Så t. ex. Svartberget nära Glifsorna, Humla- 

berget och Röberget, hvilket sistnämda isynnerhet är märk- 

värdigt genom sina böjningar och dubbelvikningar, hvilka framte, 

huru vid en krökning det yttre malmlagret blir böjdt, men med 

jemn rundning, under det att det inre, som jemte böjningen blir 

efter längden sammantryckt, undergar en upprepad sammanvikning, 

som särdeles vackert kan iakttagas i Röbergs nu ödeliggande 

gamla grufvor. Annu längre i S.V. vid Nors damsjö och Mill- 

sjön, der det röda euritlagret upphör mot S., träffas samma 

slags malm, fortfarande i grå eurit. 

Inom glimmerskiffern träffar man Åsbobergs, Repabergs samt 

Holstabergsmalmerna af Åsbobergstypen. Men i djupet af dalen 

vid Åsbobergskonstens hjulhus ligger en grufva — Bäckgrufvan —, 

hvilken (enligt uppgift) innehåller en rik och godartad svartmalın 

— antagligen i en rygg af grå eurit, som här når jordytan. 

Pershyttetypen förekommer i atskilliga grufvor i trakten 

mellan Kopparbäcken och Fogdhyttan, men der finnas äfven 

malmer af flere andra slag. Tyvärr möta större svårigheter för 

utredningen, än som kunde öfvervinnas vid traktens geologiska 

kartläggning. 

Bland öfriga ställen, der förhållandet mellan malmerna och 

omgifvande bergart kan upplysa något, må nämnas: 

Lerbergs och Klacka malmfält ligger vid gränsen mellan 

den röda och gråa euriten. I den gråa euriten ligga Lerbergets 

rika svartmalmer, hvilka jag här uppställt såsom typ för den 

gråa euritens malmer. Klackamalmen deremot, som i mycket 

erinrar om Pershyttetypen, ligger i en rödaktig eurit. 
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I trakten af Svartelfven har man en lång rad grufvor, af 

hvilka den förnämsta är Blanka; denna, som för en vacker svart- 

malm af Lerbergstypen, ligger i grå eurit. Af de öfriga österut 

liggande grufvorna synes en del höra till Pershyttetypen, och 

skulle då hafva kommit till ytan i följd af den förut omnämda 

vagformiga undanskjutningen af lagren utefter Svartelfsgranitens 

östra gräns. Dessa grufvor lågo öde och voro ej tillgängliga för 

undersökning. Nere mot granitgränsen förekommer röd eurit med 

fattiga qvartsiga malmer, hvilka visserligen ej likna Stribergs- 

typens, men ej heller kunna vara synnerligen karakteristiska, 

om man tager 1 betraktande deras läge invid gramiten. 

Hvad Jernboastraktens skalformiga bildning beträffar och 

de talrika der förekommande malmerna, så synes det, efter vissa 

omständigheter att döma, sannolikt, att mycket vigtiga och in- 

tressanta bidrag der skulle kunna erhållas, men tyvärr har jag 

icke haft tillfälle att dermed så sysselsätta mig, att jag nu törs 

anföra något närmare derom. i 

Slutligen hafva vi den yngsta bergarts- och malmbildningen 

dels vid norra kartkanten vid Usken, om hvilken trakt till en 

del gäller detsamma, som jag nyss anfört om Jernboasmalmerna, 

dels också omkring Vikern, der vi hafva representanterna för 

Vikerstypen. Denna förekommer under en lång sträckning från 

Tannabergsgrufvorna i S.V. genom Vikersgrufvorna och vidare åt 

N.O. Sannolikt sammanhänger härmed också den malm, som är 

arbetad på östra sidan om sjön Vikern genom Lobergsgrufvorna. 

Efter hvad jag förut antydt, synes sannolikt, att hälleflintan 

och kalkstenen samt dithörande jernmalmer af Vikerstypen och 

de talrika lagren af silfver- och kopparmalmer, som träffas O. 

och N.O. om Usken samt längre norrut mot Rossvalen (Guld- 

smedshyttegrufvorna, Hakansbogrufvorna) tillhöra en med euri- 

terna diskordant lagerserie, möjligen samtidig med Grythytte- 

skiffrarne. | 

Skulle vi nu se oss omkring utanför det hittills begränsade 

området och försöka tillämpa det här framstälda pa andra grufve- 
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fält inom vårt land, sa möter en stor svårighet deruti, att sa 

föga är kändt i afseende på malmernas förhållande till om- 

gifvande bergart. Det är egentligen malmerna, man studerat, 

stundom äfven »gångarterna», men i afseende på »sidostenen» har 

man sällan gått längre än -att i allmänhet uppgifva, i hvilken 

bergart malmfältet ligger, och man torde lätt inse, efter hvad 

jag i det föregående antydt, att dessa bergartsbestämningar i 

allmänhet äro föga användbara. 

På några ställen har jag dock haft tillfälle att personligen 

anställa mer eller mindre omfattande undersökningar, och det 

är från dessa, jag nu kan meddela något litet. 

På bladet »Nora» äro gneiserna i det närmaste ofyndiga. 

Så är icke förhållandet på andra trakter. I Södermanland och 

Östergötland hafva vi i så väl röd som grå gneis värderika jern- 

malmsfyndigheter. Dessa bestå der nästan uteslutande af svart- 

malm, mycket grofkornig med kristallfacetter om en till två 

qvadratliniers storlek, stundom rik och ren, stundom allt mera 

utblandad med glimmer eller fältspat, sällan med bestämd af- 

lossningsyta mot gneisen, ofta genomsatt af pegmatit såväl i 

form af gångar som af lagergångar, men hvilka derjemte äro 

märkliga på så sätt, att man tydligen ser, huru de utbildats 

inne i malmen, som de söndersprängt, och af hvilken de, ej sällan 

inuti de sig utbildande ända till en qvadratdecimaltum stora, 

fältspatskristallerna, omslutit större och mindre stycken och korn, 

alla lika till utseendet, som den bredvid gången sittande malmen. 

Dessa malmer synas vara af två arter: den röda gneisens malmer, 

hvilka äro temligen rena och kisfria, och hos hvilka man här 

och der iakttagit blodstensmalm, samt den gråa gneisens malmer, 

hvilka vanligen pa ena sidan begränsas af kornig kalksten, och 

utmärka sig genom en betydlig svafvelhalt, som knappast låter 

rosta bort sig. Till de förra höra Kantorp i Södermanland och 

Nartorp i Östergötland; till de senare Förola, Gillinge m. fl. i 

trakten af Nyköping samt Askö, Blomsterhult m. fl. vid Hjel- 

maren och Öljaren. 
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I Gellivara är en’ del malmer temligen lika dessa gneis- 

malmer, under det större delen är helt olika. 

Stenebo grufva i norra delen af Kalmar län ligger i en 

rödgra eurit, och malmen erinrar mycket om Pershyttetypen. 

Dalkarlsbergsmalmen ligger antagligen i grå eurit (förut 

kallad glimmerskiffer), men hörer förmodligen till en yngre led 

deraf än den, som omgifver Lerbergstypen. . 

Persbergsmalmen i Vermland,synes likaså i det stora hela 

öfverensstämma med Lerbergstypen, men är äfven antagligen 

nagot yngre. 

I Norberg finnas malmer af åtminstone tre typer: den ban- 

diga Stribergstypen, Lerbergstypen (eller någon af dess när- 

beslägtade) !), samt Dannemoratypen = Vikerstypen (i Klack- 

berget, hvars malmer både till utseende, sammansättning och före- 

komstsätt likna Dannemoramalmen). Dessa tre typer åtföljas 

äfven här af de tre bergarterna röd eurit, grå eurit och hälle- 

Hinta med kalksten. 

Svartviks m. fl. grufvor i Nya Kopparberget, äfvensom 

Langviks i Dalarne, synas tillhöra Dannemoratypen. 

St. Bispbergsgrufvan, hvars malm är ganska lik Lerbergs- 

typens, ligger i en vacker grå eurit. ; 

Ännu flere malmtyper torde kunna uppställas, såsom t. ex. 

den, som förekommer 1 trakter, der hälleflintan nått en större 

utveckling t. ex. Åby och Springarmalmerna N. om Sala samt 

3runna N. om Upsala, och hvilka således skulle vara yngre 

än Åsbobergstypen, men äldre än Dannemoratypen;?) Läng- 

!) Sålunda synas Kallmorabergets malmer hafva mesta likheten med Persbergs. 

Så äfven Hackspiksgrufvans. 

2) I sammanhang härmed kan erinras om det märkliga faktum, att på bladet 

»Sala» glimmerskifferbildningar förekomma säväl mot norra som mot södra 

kartkanten, liggande konkordant med och på gneiserna, men diskordant med 

hälleflintan, i hvilken nyss påpekade Åby och Springargrufvorna af Brunna- 

typen ligga, och med kalkstenen, i hvilken Sala, Trefots, Nybergs m. fl. 

silfver- och blygrufvor ligga. Särdeles märkliga äro ock de lager af en talkig 

slimmerskiffer, som förekomma öster om Sala stad i Brästabacke inneslutna 

af och utkilande i granit, och hvilka, liksom förutnämda glimmerskifferlager, 

visa en hufvudstrykning i O.—V., tvärt emot hälleflintaus, som här går 

nästan i N.—S. 
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banstypen, i Vermland, hvilken är egen i sitt slag, och af hvilken 

jag icke känner nagon annan representant, om icke vid Svappa- 

vara i Norrbottens lappmarker, derifran jag sett en stuff af 

liknande utseende. 

Här må det tillåtas mig att påpeka det egendomliga för- 

hållandet, att svartmalmerna, jernoxidulmineralerna, samt berg- 

arternas gråa utseende öfverallt synas sta i ett visst samband 1). 

Åfven kiser och andra svafvelmalmer hålla sig företrädesvis till 

dessa malmer. I de yngsta af dem äro dessutom bituminösa 

och kolhaltiga ämnen närvarande ofta i stor mängd. Allt detta 

häntyder på, att reducerande krafter varit rådande vid dessa 

malmers bildning, och att dessa reducerande ämnen sannolikt varit 

organiska, hvilket åter synes bevisa, att växter eller djur funnits 

till vida längre tillbaka i tiden, än man hittills haft anledning 

att antaga. Det synes ej heller osannolikt, att tillkomsten af den 

oråa färgen hos bergarten berott pa reduktion, hvaremot den 

röda färgen hos euriterna och gneiserna skulle häntyda på 

oxidation eller uteblifven reduktion, liksom äfven den i dessa 

bergarter förefintliga malmen är jernglans helt och hållet eller till 

en del. Här saknas också nästan helt och hållet svafvelmalmer. 

Sedan vi nu sett skilnaden i geologiskt och mineralogiskt 

afseende mellan några af de hufvudsakliga malmtyperna inom 

Sverige, aterstar det att försöka få reda på, huruvida äfven 

den kemiska sammansättningen gifver skäl för uppställandet 

af olika slags jernmalmtyper 2). 

Att våra hyttemän långt för detta indelat dem efter ra- 

dande ämnen hos deras slaggbildande del i: 

1) Kantorpstypen är dock svartmalm i röd gneis, hvilket skulle bilda ett undan- 

tag. Hos dessa malmer finnes likväl äfven blodsten, hvilket iakttagits vid 

Kantorps och vid Skalunda grufvor. 

2) Hvad andra slags malmer beträffar, lemnas de här, liksom i det föregående, 

utom betraktande. ehuru äfven dessa, såsom framdeles torde visas, väl för- 

tjena afseende vid försök till bergarternas indelning. 
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torrstenar, 

qvickstenar och 

blandstenar 

eller i 
engående, 

kalkiga och 

qvartsiga 

malmer, är en känd sak, men denna indelning, liksom den der- 

för använda grunden, är här icke användbar. 

Det finnes ju kalkiga malmer i olika formationer; ännu 

allmännare äro de qvartsiga. Och man har derför i trakter, 

der malm från olika fält användes, måst för närmare bestämning 

använda namnet på grufvan eller gruffältet. Således är denna 

skenbart allmängiltiga indelningsgrund oanvändbar, när det gäller 

större områden eller hela vårt land. 

Vi måste derför taga i betraktande de analyser af vara 

jernmalmer, som förefinnas 1). De äro ej fåtaliga, men då en stor 

del af dem äro verkstälda af Bergskolans elever, kan man ej 

tillmäta dem alla samma grad af tillförlitlighet, och derjemte är 

det omöjligt att bestämma, hvilka som äro säkrare, och hvilka 

som äro mindre säkra. 

Dertill kommer ännu den olägenheten i afseende på vårt 

här förelagda mål, att fertalet af dessa analyser äro utförda 

för att fa reda på malmernas användbarhet 1 masugnen, men 

icke på deras sammansättning i det hela. Sålunda är en mycket 

afsevärd beståndsdel — jernoxidulen — flyttad från sin plats i 

mineralerna till »malmens jernhalt» ?), hvilken sedan blifvit lagd 

till grund vid uträknandet af huru mycket Fe? O* eller Fe? O3, 

som utgjorde malmens nyttiga beståndsdel. Det är pa så sätt 

1) I jernkontorets annaler i en mängd årgångar, samlade i: »Några ord om jern- 

handteringens ståndpunkt i Sverige vid början af år 1873» af R. ÅKERMAN. 

2) I nyss citerade arbete läses nämligen: »Dessa jernhalter äro icke funna i 

sjelfva malmerna, utan hafva på det sätt blifvit beräknade af de vid degel- - 

prof bekomna produkterna, att 96 % af de erhållna tackjernskulornas vigt 

tillagts till de i slaggerna funna jernmängderna. Malmernas halter af syr- 

satt jern äro sedermera beräknade af de på detta sätt utrönta jernprocenterna.» 
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icke allenast tänkbart, utan äfven sannolikt, att jernoxidulen 

blifvit i nästan samtliga dessa analyser uppförd i oriktig mängd. 

Oaktadt dessa, som jag tror, befogade anmärkningar, har jag 

dock icke tvekat att begagna mig af det material, som erbjudits, 

då jag varit öfvertygad om, att, ifall några vissa regler i at- 

seende på malmernas eller malmtypernas sammansättning före- 

funnes, de i någon man skulle framlysa ur den mångfald af 

analyser — närmare 250 — som förefinnas. 

Om vi då först granska analyserna å de otvifvelaktiga 

gneismalmerna, så finna vi dem samtliga upptagna såsom svart- 

malmer, men med vexlande jernhalt mellan 38 och 62 procent. 

Manganoxidulen utgör i allmänhet mindre än 0,5 procent, men 

undantag förekomma med 1—2 procent och mera. De hålla 

mellan 1 och 7 hundradels procent fosfor, samt mellan 3 och 

15 hundradels procent svafvel. Bland de slaggbildande ämnena 

visar sig kiselsyrehalten stor (omkring 80—90 procent), ehuru 

kalkhalten någon gång ej blir ringa. Lerjord förekommer van- 

ligen också med ätskilliga (i en analys till och med 38) procent, 

häntydande på den fältspat, som vanligen förefinnes hos dessa 

malmer. Någon egentlig öfverensstämmelse kan i dessa analyser 

ej spåras. 

Af den röda euritens malmer hafva vi något talrikare 

analyser, 5 från Stribergsfältet samt 10—12 från Norberg. De 

visa en jernhalt af 48 till 54 procent (endast två visa 56 och 

61), de innehålla icke gerna öfver ?/199 procent fosfor och ?/109 

procent svafvel. Manganoxidulen förefinnes i 1—2 tiondels pro- 

cent. Af de slaggbildande ämnena utgör kiselsyran i medeltal 

87 procent med vexling mellan 76 och 92, lerjorden 2 till 3 

procent, dock med några stora undantag, och talkjorden 1 till 

5 procent. Hos dessa liknar det sig vida bättre till öfverens- 

stämmelse. 

Pershyttetypen, till hvilken jag antager Stenebo och sanno- 

likt Häksberg höra, består af blodstenar, mer och mindre mag- 

netitblandade, så att de till och med blifva äfvervägande svart- 

malm. Den innehåller omkring 50 procent jern med 1—2 tion- 
Öfvers. af K. Vet.-akad. Förh. Årg. 32. N:o 2. 9 
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dels procent manganoxidul, 1—3 hundradels procent fosfor 

(hvari dock Håksberg, om denna malm hör hit, gör en väsentlig 

afvikelse) samt 1—2 hundradels procent svafvel. Af slagg- 

bildande ämnen utgör kiselsyran i medeltal 84 procent (med 

vexling mellan 80 och 88), lerjorden vanligen 9—10 procent 

och talkjorden omkring 2 procent. 

Den gråa euritens malmer, till hvilka jag hänför Svartberg, 

Lerberg och Rödberg samt St. Bispberg, städse svartmalmer, 

hålla omkring, vanligtvis öfver, 60 procent jern, 1—2 tiondels 

procent manganoxidul, nagra tusendels procent fosfor, men mycket 

vexlande mängd svafvel. Kiselsyran i de slaggbildande ämnena 

utgör några och 70 procent, lerjorden 6—8 (dock vexlande) och 

talken 10—11 procent. 

Nära dessa star Dalkarlsbergs-typen, som dock har något 

mera fosfor (0,05—0,10 procent) samt är rikare på lerjord och 

ännu mera pa talk, men endast håller omkring 50 procent kisel- 

syra bland de slaggbildande ämnena. 

Afven de flesta af grufvorna i Östra Vermland stå nära 

den gråa euritens malmer i sammansättning, men bland de i dem 

ingaende slaggbildande ämnena utgör kiselsyran endast mellan 

50 och 60 procent samt lerjorden 3 till 6 procent, beroende på 

den större kalkhalt, som hos dessa vanligtvis förekommer. 

Slutligen vill jag hänvisa på Dannemoratypen. Dess malmer 

äro ofta utblandade med mer eller mindre kalk, i följd hvaraf 

sammansättningen måste blifva vexlande, så att jernhalten van- 

ligen håller sig mellan 45 och 60 procent, men dock kan vida 

öfverskrida bada gränserna. Manganhalten är ej gerna under 

1,5, men stiger till 10 procent och mera. Fosforn går sällan 

öfver 2 hundradels procent. Svafvel finnes, som man vet, i ej 

ringa mängd hos dessa malmer, men förekommer stundom ej i 

analyserna. Bitumen och andra organiska ämnen äro hos dessa 

malmer ej sällsynta. 

Såsom jag redan förut nämt, kunna anspråken på de 

tillgängliga analyserna icke gerna sträckas längre, än att man 

af dem kunde få någon fingervisning, huruvida malmernas förut 
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anförda indelning i geologiskt skilda typer äfven i någon mån 

bekräftas af deras sammansättning. Detta synes vara förhäl- ' 

landet. 

Sålunda utgör kiselsyran i de slaggbildande ämnena: 
procent. 

NO SO ETS INA LIN C RINGA sedernas es sensei boss danser RARE AE 30—90 

hosaröda, eurrens malmer OmkKhn0 sas 87 

hesy Bershyttetypens) malmer (0:07 ........u....n.erence. 34 

hasgeraa, euritens malmer dio Lasso reed 70 

hos de med dessa sistnämda närbeslägtade malmer ...... 50—60 

hos Äsbabergsmalmen Me Me en 60 

os Domann eine 30—40. 

Talkjorden visar ett motsatt förhållande. Under det den 

hos gneismalmerna är, liksom hela deras sammansättning, mycket 

vexlande, blir den hos malmerna i den röda euriten omkring 2 

procent, i den gråa euriten omkring 10—11 procent, i Danne- 

moratypen mer än 20 procent. 

Att man således ur fullständigare och tillförlitligare analyser 

på våra svenska jernmalmer skulle kunna erhålla god ledning i 

och för deras indelning i olika typer och åldersklasser, synes 

icke osannolikt. 

För att nu sammanfatta resultaten af i det föregående fram- 

stälda eller antydda undersökningar, må här anföras, att indel- 

ningen af de skiktade urbergarterna och malmerna skulle blifva 

följande !): 

Röd gneis med malmer af Kantorpstypen. 

Grå gneis — » » » Förolatypen. 

Röd eurit 

granitlik SER 
on » » Stribergstypen. 

porfyrartad(?) » » »  Pershyttetypen. 

') Hvarvid dock är att märka, att fullständighet här icke kunnat vara afsedd, 

utan att man fråu andra delar af vårt land torde kunna uppställa nya mellan- 

arter och jemväl nya malmtyper. 
-— 
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Hornblendeeurit utan kända malmer.. 

Grå eurit med malmer af Lerbergstypen. 

«rlimmerskiffer » » » Åsbobergstypen. 

Brunnatypen. 
Hälleflinta » » » 

i Dannemoratypen. 

Stockholm, 1875. P. A. Norstedt & Söner. 
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OFVERSIGT 
AF 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 
FÖRHANDLINGAR. 

Onsdagen den 10 Mans. 

Pra&ses tillkännagaf, att Akademiens utländska ledamöter: 

Geheime Regerings-Rädet, Professorn och Direktorn för Obser- 

vatorium i Bonn FREDRIK WILHELM AUGUST ARGELANDER, 

samt Engelske geologen Sir CHARLES LYELL med döden afgatt. 

Hrr EDLUND och LINDHAGEN afgafvo infordrade utlåtanden 

med anleduing dels af Kongl. Maj:ts remiss a en framställning 

af Generalpoststyrelsen om justering af gramvigter för postverkets 

behof, och dels af en anmodan af Chefen för Kongl. Finans- 

Departementet om Akademiens yttrande i fråga om inhemsk 

fabrikation af areometrar m. fl. instrument; och blefvo dessa 

utlåtanden godkända sasom grund för de yttranden, som Aka- 

demien hade att i dessa ämnen afgifva. 

Pa tillstyrkan af utsedde Komiterade antogos följande af- 

handlingar till införande i Akademiens Handlingar: 1:0) »Enu- 

meratio Hemipterorum. V», af Prof. C. STÅL, 2:0) »Observations 

maenetiques faites pendant l’expedition arctiques suedoise en 

1872—73», af Docenten A. WIJKANDER, 3:0) »Recherches sur 

le Phascolion Strombiv, af Filos. Kand. HJ. THEEL. 

Hr S. LovEn dels redosjorde för en af Läroverkskollegan 

C. A. WESTERLUND afgifven berättelse om den resa, som han 

med offentligt understöd sistlidne sommar utfört till södra Tysk- 

land för zoologiska studiers idkande, dels föredrog ett medde- 

lande af Lektor P. OLSON i Östersund, hvaraf framgick, att 
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efter all sannolikhet ännu under sommaren 1873 bäfver funnits 

letvande vid Hallen ı vestra Jemtland. 

Hr ANDERSSON föredrog: 1:0) en uppsats af Lektor C. 

HARTMAN i Örebro om den resa han, med understöd af Aka- 

demien, sistlidet ar företagit för undersökning af Nerikes mossor*, 

2:0) en uppsats af Läroverks-Adjunkten P. J. HELLBOM i Örebro: 

»Bidrag till Lule Lappmarks lafflora»*, 3:0) en af Docenten F. 

R. KJELLMAN inlemnad afhandling: »Om Spetsbergens marina 

klorophyliförande thallophyter» (Se Bihang till K. Vet.-Akad. 

Handl. Band 3). 

Hr GYLDÉN meddelade en af Adjukten H. SCHULTZ in- 

sänd uppsats: »Normalorter och osculerande element för planeten 

Alexandra» (Se Bihang till K. Vet.-Akad. Handl. Band 3). 

Hr RUBENSON redogjorde dels för ofvannämnda, till in- 

förande 1 Akademiens Handlingar antagna afhandling af Do- 

centen WIJKANDER, dels för en af geologen O. GUMZLIUS in- 

lemnad uppsats: »Korsande regnbågar», hvartill Hr RUBENSON 

fogade ett tillägg”. 

Sekreteraren meddelade på författarnes vägnar följande in- 

sända uppsatser: 1:0) »Species Tortricum et Tinearum Scandi- 

navie», af Kyrkoherden H. D. J. WALLENGREN (Se Bihang 

till K. Vet.-Akad. Handl., Band 3), 2:0) »Etudes sur les Gé- 

phyriens inermes (Gephyrea inermia QUATREFAGES) des cötes 

de la Scandinavie, du Spitzberg et du Groenland», af Fil. Dr 

HJ. THEEL (Se Bihang till K. Vet.-Akad. Handl., Band 3), 

3:0) »Genera et species Lithobioidarum» af Studeranden A. 

STUXBERG*, 4:0) »Lithobioid& Americ» borealis», af densamme”. 

Fran K. Lotsstyrelsen hade blifvit öfverlemnade 21 meteo- 

rologiska dagböcker, som blifvit förda vid lika manga af Sveri- 

ges Fyrbaksstationer. 

Den FERNERSKA belöningen tillerkändes Docenten vid Up- 

sala. Universitet G. MITTAG-LEFFLER. för hans 1 Ofversigten 



3 

af Akademiens Förhandlingar införda afhandling: »Följdsatser 

ur Cauchy’s theorem om Rötter». 

Den LINDBOMSKA belöningen tilldelades f. d. Rektorn P. 

A. SILJESTRÖM för hans i Bihanget till Akademiens Hand- 

lingar offentliggjorda, sammanhörande afhandlingar om »gasers 

täthets- och elastieitets-förhallanden» och om »Mariotteska lagen», 

af hvilka den senare blifvit under året till Akademien inlemnad. 

Den FLORMANSKA belöningen anvisades At Docenten G. 

EISEN för hans till införande i Akademiens Handlingar antagna 

afhandling: »Bidrag till kännedomen om anatomien af polyp- 

slägtet Renilla». 

För vetenskapliga resor inom landet beslötos följande 

understöd: 

at Lektorn vid Jönköpings högre Elementarläroverk J. E. 

ZETTERSTEDT 250 Kr., för en resa i Vestergötland i ändamal 

att undersöka mossvegetationen pa de siluriska bergen derstädes; 

ät Lektorn vid Östersunds högre Elementarläroverk P. 

OLSSON 300 Kr., för resor inom Jemtland i ändamål att under- 

söka fiskarnes Helminther och parasitiska Krustaceer, samt fisk- 

och parasitfaunan i nämnda provins, äfvensom göra insamlingar 

af evertebrater i vattendragen derstädes; 

at Lektorn vid Gefle högre Elementarläroverk S. L. TÖRN- 

avıst 300 Kr., för idkande af jemförande studier mellan Da- 

larnes och södra Sveriges siluriska formationer; | 

at Adjunkten vid Örebro högre Elementarläroverk P. J. 

HELLBOM 450 Kr., för utförande af lichenologiska forskningar 

ı Norrland. 

Beslöts, att till Professor Osw. HEER 1 Zürich skulle öfver- 

lemnas ett exemplar i guld af Akademiens minnespenning öfver 

LINNE, såsom ett vedermäle af hennes erkänsla för hans för- 

tjenstfulla bearbetningar af de rikhaltiga fossila växtlemningar, 

som blifvit under senare årens svenska arktiska expeditioner 

samlade och hemförda. 



Genom anstäldt val kallades till ledamot af Akademien 

Professorn i kemi och farmaci vid Karolinska Institutet Dr S. 

STENBERG. 

Följande skänker anmäldes: 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Af H. M. Konungen. 

Natuurkundige Verhandelingen der Maatschappij der Wetenschappen 
te Haarlem, D. 1—25. Haarl. 1841—1868. 4:0. 

Från K. Lots-Styrelsen. 

Berättelse, 1874. Sthm. 1875. 4:o. 

Från K. Universitetet i Lund. 

Aeta, IP. 10: 1=2. 

Från Geological Society i London. 

Journal, N:o 120. 

List, 1874. 
tr 

Från. Academie des Sciences & Belles-Lettres i Toulouse. 

Mémoires, T. 6. 

Från R. Accademia dei Lincei i Rom. 

Attı, T. 26: 38. 

Från Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissen- 
schaften i Bern. 

Neue Denkschriften, Bd. 26. 
Jahresversammlung, 56. 

Frän Naturforschende Gesellschaft i Bern. 

Mittheilungen, 1873. 

Frän Verein für Naturkunde i Wiesbaden. 

Jahrbücher, Jahrg. 27—28. 

Frän Naturforschender Verein i Brünn. 

Verhandlungen, Bd. 12: 1-2. 
(Forts, å sid. 88.) 



Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 3. 

Stockholm. 

Genera et species Lithobioidarum 

disposuit 

ANTONIUS STUXBERG. 

[Meddeladt den 10 Mars 1875.) 

Familjen Lithobioide bland chilopoderna, hittills represen- 

terad af de tre slägtena Zithobius LEACH!), Henicops NEWPORT 

‚och Lamyctes MEINERT, omfattar åtminstone nominelt 114 arter, 

bland hvilka det ojämförligt största antalet kommer pa Europas 

andel, men äfven ett mindre antal är kändt fran verldens mest 

skilda länder, såsom för exempel Nya Zeeland, Syd-Afrika, 

Ostindien, Sandwichs-öarne, Syd- och Nord-Amerika, Atlantens 

och Stilla Hafvets öar. Denna familjens kosmopolitiska före- 

komst är icke utan sitt egna intresse för djurgeografien, fyndet 

af Lithobius Xanti WooD i Californien och på Sandwichs-öarne, 

!) Under detta genus subsumerar jag då 2 andra: Bothropolys Woon 1863 

och Dolicodon FANZAGO 1874, om hvilka bägge det gäller, att de blifvit 

grundade på allt för variabla karakterer för att kunna såsom slägten bibe- 

hållas. 

I samband härmed må jag göra den anmärkningen, att FıLıppo FAN- 

zaGo, namngifvaren af slägtet Dolicodon, nyligen under titeln I Chilopodi 

Italiani (Padova 1874, 47 pagg. 8:0) utgifvit en monografisk behandling af 

Italiens chilopoder, som tyvärr, hvad Lithobiidernas behandling angär, är 

så beskaffad, att jag hvarken kunnat eller vågat taga hänsyn till den. Men 

för en jämförelse med de efter andra författare för detta land i den följande 

öfversigten upptagna, mestadels säkert karakteriserade arterna lemnar jag 

här en förteckning på samtliga FANZAGOS arter: Lithobius fasciatus NEWP., 

L. Leachii NEWP., L. ligusticus n. sp., L. montellicus n. sp., L. dentatus 

KocH, L. tridentimes n. sp., L. Targioniü n. sp., L. levilabrum LEACH, L. 

forficatus LEACH, L. forcipatus DE GEER, L. grossipes KocH, L. montanus 

Koch, L. longicornis Rısso, L. brevicornis NEWP., L. castaneus NEwP., L. 

nudicornis GERVAIS, L. punctulatus KocH, Dolicodon vinosus n. gen. & sp. 
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i nutiden åtminstone icke förenade genom någon slags land- 

förbindelse, utan skilda från hvarandra genom ett vidsträckt, 

nästan öfritt haf, eller af t. ex. Lamyctes fulvicornis MEINERT 

i Nord-Afrika, Spanien, Danmark, Sverige, Norge, Nord-Ame- 

rika pekar på mycket egendomliga, ännu outredda förhållanden, 

och tager man i närmare betraktande de mera kända arternas 

eller till och med artgruppernas utbredning, må vara att kun- 

skapen i ty fall ännu är så ytterst ringa, så vinner detta in- 

tresse ökad styrka och tränger till ett grundligare studium af 

de omständigheter, som möjligen kunna vara de bestämmande 

för utbredningen. 

Under sådana förhållanden har följande tabellariska öfver- 

sigt af samtliga arternas utbredning, med hjelp dels af egna 

samlingar, dels af literaturen i ämnet, blifvit utarbetad; och det ma 

anmärkas, att den ursprungligen varit ämnad för eget bruk, men 

att den sedermera synts lämplig att publicera, särskilt emedan 

den lemnar en i möjligaste måtto sammanträngd och lätt öfver- 

skadlig, i mer än ett afseende praktiskt användbar framställ- 

ning af på samma gång arternas inbördes systematiska plats som 

deras geografiska förekomst. 

Likasom fallet varit med familjen Polydesmoide bland 

Chilognatherna, under mycket kort tid från en ringa början 

riktad med ett ganska betydligt antal arter och en i följd deraf 

föranledd väl behöflig uppställning af nya slägten, så synes mig 

också inom Chilopodernas ordning slägtet Lithobius LEACH, ej 

så mycket för tankens underlättande vid det stora artantalets 

askadning, som fastmera för gruppernas inom det artrika slägtet 

korta beteckning, böra sönderdelas i flera slägten eller, om man 

så vill, underslägten. 

Redan LUDWIG Koch (XIV), i sin för den tiden (1862) 

mycket förtjenstfulla monografiska behandling af slägtet Litho- 

bius, har fördelat de då kända arterna i 2 hufvudgrupper, den 

ena »med tandlika processer på bestämda ryggsköldar», omfat- 

tande 25 arter, den andra »utan tandlika processer på rygg- 

sköldarne», omfattande 17 arter. Efter undersökningen af ett mera 
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omfattande material har på senaste tiden FR. MEINERT (XXII), 

nutidens främste myriopodolog, lemnat en förträfflig och, sanno- 

likt att döma, för all framtid bestående indelning af slägtet 

Lithobius. Denna MEINERTS indelning, vidare utvecklad efter 

upptäckten af en från alla hittills kända Lithobier genom höft- 

porernas läge skild art, LC. megaloporus STBRG, lägges här till 

grund för det gamla slägtets indelning i underslägten. 

För den systematiska anordningen af de salunda uppkomna 

sex underslägtena blir det af vigt att se till, hvilket bör ställas 

främst och hvilket sist, eller med andra ord hvilket bör anses 

vara kommet längst i utveckling och tvärtom. De två frågor, som 

det här vore nödvändigt att få utredda, Chilopodernas ontogenesis 

och phylogenesis, befinna sig ty värr i ett så föga bearbetadt 

tillstånd, att af dem ingen synnerlig upplysning står att vinna. 

Men om, såsom det är god anledning att antaga, Geophi- 

loide äro de lägst utvecklade af alla Chilopoder, och en jäm- 

förelse mellan dessa, Scolopendrella, Scolopendroide och Cerma- 

tioide gör tydligt, att ryggsköldarnes rektangulära eller afrun- 

dade form, nu för alla dessa en genomgaende karakter, 'måste 

hafva tillkommit för mycket lång tid tillbaka: då förefaller det 

helt naturligt att betrakta den grupp utaf slägtet Lithobius, som 

utmärkes genom samtliga ryggsköldarnes afrundade hörn, sasom 

den lägst stående. Det må vara mycket svårt att säga, i hvad 

förhållande enhvar af de öfriga grupperna står till både denna 

den lägsta och samtlige de andre med hänsyn till sin uppkomst, 

om de utgått alla från samma början och genast genom karak- 

terernas divergens skilt sig åt, eller om de möjligen utvecklat 

sig den ene ur den andre, svaret på den frågan kunna de geo- 

logiska urkunderna allena gifva, men så mycket är dock tydligt, 

att ryggsköldarnes ombildning, på hvad sätt den än må vara 

kommen till stånd, hos några former gått mycket långt, hos 

andra mindre. Högst ställer jag den grupp, der ryggsköldarnes 

ombildning gått längst, och de andra intaga sima platser efter 

samma grund. 
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Det kan knappast betviflas, att den högst stälda gruppen 

är den under slägtets phylogenesis senast tillkomna, samt att 

den lägsta representerar slägtet i sin mera primitiva form. 

Detta askadningssätt, enligt min tanke tämligen väl grundadt. 

har varit det enda bestämmande vid gruppernas nammngifnin«u. 

Hvad dessas benämning angar, har jag ansett lämpligast att an- 

vända det af LEACH gifna namnet Zithobius för den grupp, tiil 

hvilken L. forfieatus (LINNE) hör, den äldsta kända och som 

typ för slägtet ansedda arten. 

Följande korta karakteristik askadliggör min uppfattning af 

underslägtenas begränsning inom det gamla slägtet. 

-LITHOBIUS LEACH. 

1. Eulithobius STUXBERG, nov. subg. 

Scuta dorsualia 6, 7, 9, 11, 13 angulis posticis produetis. 

Pori cowales in pedum paribus 12, 13, 14, 15. 
[| 

2... Neolithobius STUXBERG, nov. subg. 

Scuta dorsualia 7, 9, 11, 13 angulis postieis produetis. 

Pori cowales in pedum paribus 12, 13, 14, 15. 

3. Lithobius LEACH s. str. 

Scuta dorsualia 9, 11, 13 angulis posticis produetis. 

Pori coxales in pedum paribus 12, 15, 14, 15. 

4. Pseudolithobius STUXBERG, nov. subg. 

Scuta dorsualia 9, 11. 13 angulis posticis productıs. 

Pori cowales in pedum paribus 11, 12, 15, 14, 15. 

5. Hemilithobius STUXBERG, nov. subg. 

Seuta dorsualia 11, 13 angulis postieis produetis. 

Pori coxales in pedum paribus 12, 13, 14, 15. 

6. Archilithobius STUXBERG, nov. subg, 

Scuta dorsualia omnia angulis postieis rotundatis vel subrectis. 

Pori cozales in pedum paribus 12, 13, 14, 15. 
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Utesluter jag fran öfversigten af de 109 arter, dem slägtet 

Lithobius LEACH — bortsedt från de af FANZAGO sasom nya 

beskrifna — omfattar 15, hvilka äro sa otillräckligt karakteri- 

serade, att deras systematiska plats icke läter sig med nagon 

grad af säkerhet bestämma, sa fördelar sig återstoden, 94 arter, 

pa de här uppstälda subgenera pa följande sätt: 

INST UD SEA RR AA 8 arter. 

25 CL INGORAIOOIUS aga. oo0-sodsnsädadsns pda 3, 1 

32 VETEN OO UUSK er se oja AR FÖRE 

4. \Pseudolithobius en. er» 

DA TELNR MENNOOIUS säs ee 4 » 

6. Arclhilithobius ......... SEE 40 » 

Summa 94 sp. 

Hela det kända antalet af Lithobuder åter, 114 arter, för- 

delar sig pa de olika länderna salunda: 

(09: HEysklande. 1.2 30 arter — 26,31%. 

(2). Österrike och Schweiz... 23 » = 20,17 » 

SO). WSDanlenbe ee NO one > 

(COST I Ke bee SR ars Oe KA — 12,98» 

(ÖT Bun: 124 >) 5110,52» 

(OÖ): - Dranlae ae nn 2 al Ola > 

(Os@alifornien ne Belt. IOME Du Sa 

(Sy) PAUS ST em EST een DE NASN 

(9). Östra Nord-Amerika...... (NR NA SOA 

0) Messen en Ö VV as 

(MINE Erkan RON SE Den As) 

(12). Frankrike och Belgien... 5 » = 4,38 » 

(13). Stor-Britannien ............. AED = DD 

(14). Dalmatien—Istrien .......... DR), 35 

(Höje Madeira N 2 om = W750 

(016) Montevideo 509030. a ee 

(Km) ING ZeLand där bössor AND 

(IS) STOL TEE RUSE EE Ir sn 

(do). Beoypten Kr. tler » 

(2035 Häröamer ABER... in 0, ar 



10 STUXBERG, GENERA ET SPECIES LITHOBIOIDARUM. 

I) WPAZOReraN am == (an 2% 

(>),:eBahia ter aber o HD = (Oları» 

2S)RCHIEIREE N I 087 

(24). Sandwichs-öarne ............... 0, 

(25). Saghalin....... RR I > 

S 
olé 3 =. | Se 
=s|e 25| Se = 
21 SENSE 

° Å 3 = [= S BE > 

Gen. Lithobius Lsacuh 1815. = = = = 
= 

Subgen. I. Eulithobius. 

1. L. punetulatus €. Koch 1847. — VIII: 147.......... — | ||| —_ | — | - 

2. — montanus C. Koch 1847. — VII: 148 ........... — | — | | —_ | | | —_ 

3. — festivus L. Koch 1862. — XIV: 29 ......... ..... — | == — 

4. — grossipes C. KocH 1847. — VIII: 146 ............ ee EN ER 

5. — litoralis L. Koch 1867. -- XV: 899 ........... pe je Syke fee pr 
| 6. — multidentatus Newport 1845. — VII: 365 ...... | —| — 

7. — imperialis Mrtnert 1872. — XXI: 289 ........ - & = 
8. — validus Meinerr 1872. — XXI: 291............... = 

Subgen. I (summa) 8 sp. |— Re on 

| Subgen. II. Neolithobius. | 

| 9. L. vorax Meimerr 1872. XXI: 298 0... 2 ER ee 
| 10. — mordax L. Koch 1862. — XIV: 3 ...... ...- ... = = sl =|= 

| 11. — transmarinus L. Koch 1862. — XIV: 33 ......... N | m 

| Subgen. II (summa) 3 sp. | = — || 

| Subgen. III. Lithobius s. str. 

| Sectio a). Coxie pedum maxillarium 2:di paris dentibus 

| 10 vel pluribus. 

12. L. impressus C. KocH 1841. — V: 224 .............. — || — | — || = | — | — 

Ir Xanti (Woop) 1863. — XV: 15 .........n...... ee — + 

14. — planus Neweorr 1845. — VII: 366 ........ ee ||| —|—)—| 

| 15. — Saussurei Stuxgere 1875. - XXVI: 71 .......... —— || -|—- |) — | — 

| 16. — Bonensis Meınerr 1872. — XXI: 320 ........... — | — |--1— | — | — |—| 

17. -- puleher Mrinerr 1872. — XXI: 319 ............ = I — | 

ee gracilipes MEınzrr 1872. -— XXI: 318.......... . I) I1—|— | — | —) — | — 

19. — forficatus (Linnt) 1758). — I: 688 ... ........... — | — | — | — | — | — SA 

20. — pilicornis Newrorr 1845. — VII: 369 ............ je 
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12 STUXBERG, GENERA ET SPECIES LITHOBIOIDARUM. 

2D. 

26, 

21. 

28. 

2). 

30. 

Sectio c). 

I. insignis MeEnsrr 1872. — NX1- 318 un... 

— parisiensis L. Koch 1862. — XIV: Re 

— trilineatus L. Koch 1862. — XIV: 37 .......- so | 

_ museorum D. Koch 1862. NIVA 43... 

Subgen. IIT a) (summa) 13 sp. | 

Sectio b).- Coxee pedum maxillavium 2:di paris denti- 

bus 8. 

L. aztecus Hums. & Saussuru 1869. — XX: 156 .. | 

— mystecus Huus. & Saussure 1869. — XX: 156... 

— Romanus MeEınerr 1872. — XXI: 296 ........... | 

— gorahtahiis IN, KOCK 102, — ONE All es ones ve | 

— fossor L. Kock 1862. XIV: 48... ............... 

-— pieeus L. Kock 1862. — XIV: 49.................. 

Subgen. III 5) (samma) 6 sp. | 

bus 4. 

31. L. Rhaticus Meinerr 1872. — XXI: 297........ ... 

32. — tricuspis MEınert 1872. — XXI: 298 ............ 

33. — granulatus Meınert 1872. — XXI: 299 ......... 

34. — obseurus MEINErT 1872. — XXU: 300 ............ 

39. — paucidens Woon 1863. XV. 14... u... 

36. — pinetorum Harger 1872. — XXIII: 118 .......... 

37. — glabratus C. Koch 1847. — VIII: 149 ............. 

38. — agilis C. Koch 1847. — VIE: 149 ................ 

39. — nigripalpis L. Koch 1867. — XVII: 899 ......... 

40. — dentatus ©. Koch 1847. — VIII: 148 ............ 

41. — yelox 1. Kock 1862. — XIV: 56 .. ............... 

42, — buceulentus L. Koch 1862. — XIV: 57............ 

43. -— melanocephalus L. Koch 1862. — XIV: 58....... 

44, — venator L. Kocu 1862. — XIV: 59 ..... Sir 

45. — intrepidus Mrınerr 1869. — XIX: 262............ 

46. — tenebrosus MEmerT 1872. — XXI: 317 ......... 

47. — minimus L. Koch 1862. — XIV: 61 ............... 

Cox pedum maxillarium 2:di paris denti- 

"LILIOLBAONIN 
OPILIEIN £ BLIULTUST T, 

"purjeaz, LÅN 
"ALILO-STOLMPUR 

"ureggeg 
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Pe 

TITS AS) 3 
20) SN TNE ENE 

G E 3 
& 

48. L. immutabilis L. Koch 1862. — XIV: 62 Lo... — j— | — | — | — |) — | — 

| 49. — macilentus L. Koch 1862. — XIV: 62 ............ = — — | — 

| Subgen. III c) (summa) 19sp. | I === 

Subgen. IV. Pseudolithobius. | 

50. L. megaloporus STUXBERG 1875. — XXVI: 69 ...... | Is 

Subgen: IV: I sp. | — = 
| I 

Subgen. V. Hemilithobius. 

51. L. borealis MEINERT 1869. —- XIX: 262... ..........- — ==) = 

52. — eucnemis STUXBERG 1875. — XXVI: 70 .......... es RE ge a ee — 

53. — longipes v. Porarır 1871. — XXI: 816............ | __ 
54, —grossidens MEINERT 1812) XXI 3241 22a EEE EEE" 

Subgen. V. (summa)r4 spa ee 

Subgen. VI. Archilithobius. | 

Sectio a). Pori coxales in series plures digesti. 

55. L. monticola Stuxgere 1875. — XXVI: 65 .......... — = 

56. — bipunctatus (Woop) 1863. — XV: 16............... BER bye line | a 

Subgen. VI a) (samma) 2 sp. |_ | _| — (FE (=|= 

Sectio b). Pori coxales in simplici serie dispositi. 

5#). Artieuli antennarum 23 vel ssepissime plures. 

b31). Cox pedum maxillarium 2:di paris dentibus | 

6 vel pluribus. | 

D7. L.sinermisnh. KOCH 1856: AG DEE. | | 

58. — eximius MEınert 1872. — XXIII: 333 ............ = = SIENRR 

| 59. — audax Meınerr 1872. — XXII: 334 son. soon fn fr fr ||| —|| 
| 60. — flavus MEINErRTtT 1872. —- XXI: 386 ............... — 1-1 1-1, — |} 

61. — latebricola MEINERT 1872. — XXI: 339 ......... —— =>: | 

| Subgen. VI 31) (summa). DSP au Kai rn fr | ed E 

53°). Coxie pedum maxillarium 2:di paris dentibus 4. | 

62. L.stolteeus, Hume.'& Saussuge 1869, == KONG 197.202 Ze 

63. -- alpinus L. KocH 1862. — XIV: 66............... -- == | =|= | === 
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16 STUXBERG, GENERA ET SPECIES LITHOBIOIDARUM. 

Pan Alamnlanns I, «oe Nez, — UNE OU zernssensos: 

ı 65. -- calcaratus C. Koch 1844. — VI: 23 ................ 

Bas notis DL Korn 1800, 2 san Vs 
IGT — elanmonca I, Koon 1852. — anal 

68. — muticus C. KocH 1847. — VIII: 151.000 

69. — communis C. Koch 1844. — VI: 24 ........... 

70. — lueifugus L. Koch 1862. — XIV: 22............... 

71. — erythrocephalus ©. Koch 1847. — VIII: 150 a: 

72. — melanops Neweorr 1845. — VII: 371 ............ 

. — Snevicus MkInert 1872. — XXI: 326............. 

74. — Hispanieus Mrınerr 1872. — XXI: 327 ......... 

75. — lapidicola Meınerr 1872. — XXI: 328... ..... 

| 76. — graeilis Meınerr 1872. — XXI: 387 ............ 

77. — Pyrenaieus Meımerr 1872. — XXII: 337 ......... 

78. — latro Meınerr 1872. — XXI: 338 Sed 

79. — minvtus C. KocH 1847. — VIS 152 ..... ........ 

80. — carinatus L. Koch 1862. — XIV: 87... ......... 

81. — platypus Neweortr 1845 — VII: 371 ............ 

82. — pubescens L. Koch 1867. — XVII: 898............ 

83. — microps MEInNERT 1869. — XIX: 265 .... ... 2 

Subgen. V153?) (summa) 22 sp. 

532). Articuli antennarum 20 (19, 21). 

32"). Cox pedum maxillarium 2:di paris dentibus 

6, 8 vel 10. 

apa NITNERTEST ER SN en 

— pusio STUxBERG 1875. — XXVI 66 ............... 

Subgen. VI 253?!) (samma) 2 sp. 

b3P?). Cox® pedum maxillarium 2:di paris denti- 

bus 4. 

L. eurtipes C. Kocu 1847. — VIII: 150......... ..... 

— cerassipes L. Koch 1862. — XIV: 71.............. 

— suleatus L. KocH 1862. -— XIV: 73 ........ dest 

weruginosus L. Koch 1862. — XIV: 74 ......... : 

= = = 
Ss == = 
© = SS = = 
DI Sansa Er = = | er | || = NS © 
ae EOS ae 
3 = kan & 2 | a 
Ej & an SEN 

= > 2 . 5 5 
= = 2 > = 5 > 

5 => = 
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90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

103. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

L. varius €. KocH 1847. — VII: 151............... 

— Kochii StuxBErG 1875. — XXVI: 68 ........... 

— obesus StuxBErG 1875. — XXVI: 617 ... ........ 

— paradoxus STuxBERG 1875. — XXVI: 67 ..... "re 

— bilabiatus Woop 1867. — XVII: 130 ...........- 

Subgen. VI 685?) (samma) 9 sp. 

Species incert® sedis: 

L. rubrieeps Newrorr 1845. — VII: 364 ....... En 

— yariegatus LeacH 1815. — II: 382 ............... 

— fasciatus Neweort 1845. — VII: 365............ 

— mexicanus PErRBosc 1839. — IV: 261 ........ ... 

-—— Hardwickei Newrort 1845. — VII: 366......... 

— longieornis Rısso 1827. — III: 134............... 

— Argus Nrweorr 1845. — VII: 369 ............... 

— brevicornis Newrort 1845. — VII: 370 .......- 

— censtaneus Newport 1845. — VII: 370............ 

— Platensis Gervais 1847. — IX: 287 _...... un: 

— sibiricus GERSTFELDT 1858. — XII: 275......... 

— Coquerelii Lucas 1860. — XII: 78............... 

— alpinus HEEr 1857 (2). — XI: AAGE en Ser nl 

— pilosus Am STEIN 1857. — XI: 145 ............. 

— Sloarei Neweorr 1845. — VII: 369............... 

. Species incerta sedis 15. 

Gen. Henicops NEwpeort 1845. 

H. maculata Newport 1845. — VII: 372 ........... 

— emarginata Newport 1845. — VII: 372......... 

— Chilensis GErvAIs 1847. — IX: 239.............. 

Henicops 3 sp. 

Gen. Lamyetes Mrınerr 1869. 

L. fulvicornis MEınert 1869. — XIX: 267 ......... 

— africanus (v. Poratu) 1872. — XXIV: 1140 ... 
2 

Lamyctes 2 sp. 
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Till förestående tabell är nödigt att tillägga följande an- 

märkningar, som upplysa nägra arters synonymi. 

12. L. impressus C. KocH är = L. nudicornis GERVAIS 

och L. manilicornis LUCAS. 

13. L. Xanti (WooD) är = L. rugosus MEINERT. 

19. IL. forficatus (LINNE) finnes mer eller mindre igen- 

känligt beskrifven under följande efter tidsföljden ordnade namn: 

L. vulgaris LEACH, L. levilabrum LEACH, ? L. spinipes SAY, 

L. americanus NEWPORT, L. Leachii NEWPORT, L. hortensis 

L. KocH, L. coriaceus :L. KOCH, L. multidentatus WooD [1863, 

men icke 1865], Z. curtirostris EISEN & STUXBERG. 

65. LDL. calcaratus ©. KOCH är i yngre stadium beskrifven 

under namnet L. lubrieus L. KOCH. 

66. L. mutabilis L. Koch är = L. variegatus C. KOCH, 

men icke IL. variegatus LEACH, hvilken är en från denna langt 

skild art. 

113. Lam. fulvicornis MEINERT är — Lithob. gracilis 

VON -PORATH. 
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Scripta eitata. 

I. C. LINNE, Systema Nature. Ed. X. — Tom. II. — Stock- 
holm 1758. 

II. W. E. LEacH, a tabular View of the external Characters 
of Four Classes of Animals, which LINNE arranged under Insecta; 

with the distribution of the genera composing three of these classes 
etc. (Trans. Linn. Society, vol. XI pp. 306—400). — London 1814. 

III. A. Rısso, Histoire naturelle des prineipales productions 
de l’Europe meridionale. Vol. V. — Paris & Strasbourg 1827. 

IV. PERBosc, Insectes nouveaux decouverts en Mexique (Revue 
Zoologique 1839 pp. 261— 264). — Paris 1839. 

V. €. L KocH in Mar. WAGNER, Reisen in der Regentschaft 
Algier, in den Jahren 1836, 37, 38. Bd. III. — Leipzig 1841. 

VI. €. L. Koch, Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und 
Arachniden. Heft. 40. — Regensburg 1844. 

VI. G. Newport, Monograph of the class Myriapoda, order 
Chilopoda (Trans. Linn. Soeiety, vol. XIX pp. 265—302, 349 — 
439). — London (1844), 1845. 

VII. C.L. KocH, System der Myriapoden. — Regensburg 1847. 
IX. Paut Gervaıs, Hist. nat. des Insectes Apteres, vol. IV. 

— Paris 1847. 

X. Lupwıs Koch in ROSENHANER, Die Thiere Andalusiens. — 
Erlangen 1856. 

XI. J. G. Am Stein, Aufzählung und Beschreibung der My- 
riapoden und Crustaceen Graubündens (Jahresbericht der naturforsch. 

Gesellschaft Graubündens, neue Folge, 2:er Jahrg. pp. 129—148). 
— Chur 1857. 



22 STUXBERG, GENERA ET SPECIES LITHOBIOIDARUM. 

XII. G. GERSTFELDT, Ueber einige zum Theil neue Arten Pla- 
toden, Anneliden, Myriapoden und Crustaceen Sibiriens, namentlich 
seines östlichen Theiles und des Amur-Gebietes (Mem. des savants 

etrangers, vol. VIII pp. 261—296). — St. Petersburg 1858. 

XIII. H. Lucas, note relative a un Myriapode nouveau pour 
la faune francaise: le Lithobius Coquerelii (Bulletin de la Société 
Entomologique de France, 1860 pp. 73—74). — Paris 1860. 

XIV. Lupwiıs Koch, Die Myriapodengattung Lithobius. — 
Nürnberg 1862. 

XV. H..C. Woop, J:r, On the Chilopoda of North America 

(Journal of. the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 
V, new series, pp. 5—52). +- Philadelphia 1863. 

XVI. H. C. Woop», j:r, The Myriapoda of North America 
(Transactions of the Americ. Philosophical Society, vol. XIII, new 
series, pp. 137 — 248). — Philadelphia 1865. 

XVII. Lupwıe Koch, Zur Arachniden- und Myriapoden-Fauna 
Süd-Europa’s (Verhandl. der zool.-botanischen Gesellschaft in Wien, 
Bd XVII (1867) pp. 857—900). — Wien 1867. 

XVIII. H. C. Woop, j:r, Notes on a collection of California 
Myriapoda, with the descriptions of new Bastern species (Proceed. 
Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1867 pp. 127—130). 
— Philadelphia, 1867. 

XIX. Fr. MEInERT, Danmarks Scolopendrer og Lithobier (Na- 
turhist. Tidsskrift, 3:dje Roekke, 5:te Bind pp. 241—-268). — Kjö- 
benhavn 1869. 

XX. A. Humsert & H. DE SAUSSURE, Myriapoda nova Ameri- 
cana (Revue et Magasin de Zoologie, 2:me Ser. vol. XXI pp. 149 
159). — Paris 1869. 

. XXL C. O. VON PorarH, Om några Myriopoder från Azorerna 
(Ofvers. Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl. 1870 N:o 7 pp. 813 — 825) 
— Stockholm 1871. 

XXIII. Fr. MeInerT, Myriapoda musei Hauniensis. — II. Li- 
thobiini (Naturhist. Tidsskrift, 3:dje Rackke, S:de Bind pp. 281— 

344). — Kjöbenhavn 1872. 

XXI. ©. HARGER, Descriptions of New North American My 

riopoda (American Journal of Science and Arts, 3:rd series, vol. IV 

pp. 117—121). — Philadelphia 1872. 
XXIV. 0. O. vox PorarH, Myriopoda Africe australis, in 

Museo Regio Holmiensi asservata. I. Chilopoda (Ofvers. Kgl. Vet.- 
Akad:ns Förhandl. 1871 N:o 9 pp. 1135 — 1167). — Stockholm 1872. 

XXV. Fıuippo Fanzaco, I Chilopodi Italiani. — Padova 1874. 
XXVI. A. STUXBERG, Nya Nordamerikanska Lithobier (Ofvers. 

Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl. 1875 N:o 2 pp. 65—72). — Stock- 
holm 1875. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1875. N:o 3. 

Stockholm. 

Lithobioid® Americ® Borealis. 

Öfversigt af Nord-Amerikas hittills kända Lithobiider. 

Af ANTON STUXBERG. 

!Meddeladt den 10 Mars 1875.) 

Den äldsta uppgift, sa vidt jag känner, om förekomsten af 

Lithobier i Nord-Amerika daterar sig från omkring femtio ar 

tillbaka, då THOMAS SAY ar 1821 i en uppsats »Descriptions 

of the Myriapoda of the United States» (Journal of the Aca- 

demy of Natural Sciences of Philadelphia, 1:st series, vol. 2 pp. 

102—114) beskref en i trakten af Philadelphia funnen art under 

namnet ZDithobius spinipes, 

Närmast efter Say har, om jag förbigar ett mycket kort 

meddelande af PERBOsSC i Revue Zoologique 1839 pag. 261, der 

en förmodad ny art, L. mexicanus, mycket ofullständigt be- 

skrifves, GEORGE NEWPORT ar 1845 i sitt klassiska verk »Mo- 

nograph of the class Myriapoda, order Chilopoda» (Transactions 

of the Linnean Society, vol. XIX pp. 265—302, 349—439) 

från Nord-Amerika beskrifvit tre arter: Lithobius multidentatus, 

L. americanus och L. planus. Af dessa anser NEWPORT, ehuru 

med mycken tvekan, L. americanus vara identisk med L. spi- 

nipes SAY, och enligt min uppfattning är denna samma L. ame- 

ricanus ingen annan än den i Europa mycket vanliga sedan 

LINNEBS tid kända L. forficatus (LINNÉ). 

Da LUDWIG KocH ar 1862 offentliggjorde sin monografiska 

bearbetning af slägtet Lithobius (Die Myriapodengattung Litho- 

bius. Nürnberg 1862), var han i tillfälle att från Nord-Amerika 
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beskrifva två för vetenskapen nya arter: L. transmarinus och 

L. mordaw. 

Kort derefter, ar 1863, utgaf HORATIO C. WOOD, j:r, unde: 

titeln »On the Chilopoda of North America, with a catalogue of 

all the specimens in the Collection of the Smithsonian Institu- 

tion» (Journal of the Academy of Natural Sciences of Phila- 

delphia, new series, vol. V pp. 5—52) början af sin monogra- 

fiska behandling af Nord-Amerikas myriopoder. Af Lithobier 

anföras här ej mindre än sju arter, nämligen: L. multidentatus, 

L. americanus, L. paucidens, L. planus, L. nobilis, L. Xanti 

och L. bipunctatus, af hvilka de tre senast nämda uppställas 

under ett eget nybildadt slägte Dothropolys, skildt från det 

gamla slägtet Lithobius LEACH genom höftporernas anordning i 

flera mer eller mindre oregelbunda rader. 

I sitt hufvudarbete af nagot yngre datam (1865) »The My- 

riapoda of North America» (Transactions of the American 

Philosophical Society, new series, vol. XIII pp. 137—248) har 

Woop, efter fortsatt studium och med tillgång till ett väl be- 

höfligt rikhaltigare material, i någon man modifierat sin upp- 

fattning af Nord-Amerikas Lithobier, sasom synes af följande 

jämförelse mellan arterna i hans arbeten af åren 1865 och 1863. 

(Genus Lithobius WooD). 

1865. 1863. 

L. multidentatus 
L. americanus — ; 

L. americanus 

L. tranusmarinus 

L. Mordax 

L. paucidens = L. paueidens 

L. planus = L. planus. 

(Genus Bothropolys Wo00D). 

B. multidentatus = B. nobilis 

B. Xanti = B. Xantı 

B. bipunctatus = B. bipunctatus. 
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Två år senare (1867) har Woon tillagt ytterligare en art, 

L. bilabiatus fran Illinois (»Notes on a collection of California 

Myriapoda, with the descriptions of new Eastern species»: Pro- 

ceed. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia, 1867 pp. 127—130). 

Under den senaste tiden hafva slutligen till den nordameri- 

kanska myriopodfaunan blifvit tillagda följande Lithobiider: 

a) af Anois HUMBERT och HENRI DE SAUSSURE 1869 

(»Myriapoda nova Americana»: Revue et Magasin de Zoologie, 

2:me serie, vol. XXI pp. 149—159) L. aztecus, L. mystecus och 

L. toltecus, alla fran Mexico; 

b) af FR. MEINERT 1872 (»Myriapoda Musei Hauniensis. — 

II. Lithobiini»: Naturhist. Tidsskrift, 3:dje Rakke, 8:de Bind 

pp. 281—344) L. vorax från Louisiana; 

c) af OÖ. HARGER 1872 (»Descriptions of New North Ame- 

rican Myriopods»: American Journal of Science and Arts, 3:rd 

series, vol. IV pp. 117—121) L. pinetorum från Oregon; och 

d) af författaren till denna uppsats 1875 (»Nya nordameri- 

kanska Lithobier»: Öfvers. Kongl. Vetenskaps-Akad:ns Förhandl., 

arg. 32 pp. 65— 72) L. monticola, L. pusio, L. paradoxus, L. 

obesus, L. Kochii, L. megaloporus, L. eucnemis, L. Saussurei 

och Lamyctes fulvicornis. 

Sådan är den historiska utvecklingen af var kunskap om 

den nordamerikanska kontinentens Lithobiider. Deras antal, 

mycket ringa visserligen i förhållande till det som den europeiska 

faunan äger att uppvisa, utgör för närvarande, efter afdrag af 

Lithob. spinipes SAY, hvilken antagligen är identisk med L. 

americanus NEWPORT, 24. Det följande utgör ett slags utdrag 

ur en under arbete befintlig monografi, en förelöpande öfversigt, 

jämte tillhörande fullständig synonymik, af samtliga hittills kända 

arter. 

Af de i det följande uppräknade arter känner jag genom 

autopsi fjorton, nämligen 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 

20, 21, 24. Ett mycket rikt material, med största omsorg hop- 

bragt och konserveradt, har blifvit till mig öfversändt fran G. 
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EISEN i San Francisco, men derjämte har jag haft den lyckan 

att för undersökningarnes utsträckning förvärfva några värde- 

fulla bidrag fran H. DE SAUSSURE i Geneve och FR. MEINERT 

1 Köpenhamn. 

Gen. I. Lithobius LzEAacH 1815. 
(Trans. Linn. Society, vol. XI pag. 381). 

Subgen. I. Eulithobius STUXBERG 1875. 

(Öfvers. Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl., årg. 32 N:o 3 pag. 8). 

1. Lithobius multidentatus NEwPoRT 1845. 

Syn. 1845. Lithobius multidentatus NEWPORT. Trans. Linn. Society, 
vol. XIX pag. 365. 

1847. » » GERVAIS, Hist. Nat. d. Insectes 
Apteres, vol. IV pag. 236. 

1856. » » NEWPORT, Catalogue of the My- 
riapoda, pag. 17. 

1863. Bothropolys nobilis Woop, Journ. Acad. Nat. Sci. 
Philadelphia, new series, vol. V 
pag. 15. 

18657 » multidentatus WooD, Transact. Americ. Philos. 

Society, new series, vol. XIII 
pag. 152. 

Hab. in civitatibus orientalibus, ex. gr. Pennsylvania, Illi- 

nois, Missouri (sec. WOoOoD). 

Subgen. II. Neolithobius STUxBERG 1875. 

(Öfvers. Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl., ärg. 32 N:o 3 pag. 8). 

2. Lithobius vorax MEINERT 1872. 

Syn. 1872. Lithobius vora® MEINERT, Naturhist. Tidsskrift, 3:dje 
Rakke S:de Bind, pag. 292. 

Hab. in Louisiana circa Beloxi haud procul ab New Orleans 

(sec. MEINERT). 

3. Lithobius mordax L. KocH 1862. 

Syn. 1862. Lithobius mordax L. Koch, Die Myriapodengattung Li- 
thobius, pag. 34. 

1872. » » > MBEINERT, Naturhist. Tidsskrift, 3:dje 
Reekke, 8:de Bind, pag. 294. 
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Hab. circa New Orleans (sec. KOCH et MEINERT). 

4. Lithobius transmarinus L. KocH 1862. 

Syn. 1862. Lithobius transmarinus L. Kock, Die Myriapodengattung 
Lithobius pag. 33. 

Hab. circa New Orleans (sec. KocH). 

Subgen. III. 

(Öfvers. Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl., årg. 32 N:o 3 pag. 8). 

Syn. 1845. 

Syn. 1758. 

1815. 

Lithobius [LEACH]| STUXBERG 1875. 

5. Lithobius Xanti (Woon) 1863. 

Lithoblus Xanti Woc»p, Journ. Acad. Nat. Sei. Phila- 
delphia new series, vol. V pag. 15. 

rugosus MEINERT, Naturhist. Tidsskrift, 3:dje 

Rakke, 8:de Bind pag. 306. 

. in California, Oregon cet. 

6. Lithobius planus NEwProrr 1845. 

Lithobius planus NEWPORT, Transact. Linn. Society, vol. 
XIX pag. 366. 
GeRrVvaIs, Hist. Nat. des Insectes Ap- 
teres, vol. IV pag. 236.- 
NEWPORT, Catalogue of the Myriapoda, 

pag. 18. 
Woop, Journ. Acad. Nat. Sci. Phila- 

delphia, new series, vol. V pag. 14. 
Woon, Transact. Americ. Philosophical 
Society, new series, vol. XIII pag. 151. 

7. Lithobius Saussurei STUxBERG 1875. 

Syn. 1875. Lithobius Saussurei STUXBERG, Ofvers. Kgl. Vet.-Akad:ns 
Förhandl., ärg. 32 N:o 3 pag. 10. 

in Mexico (H. DE SAUSSURE). 

8. Lithobius forficatus (LINNE) 1758. 

Scolopendra forficata LINNE, Syst. Nat., ed. X, vol. I 

pag. 698. 
DE Ger, Mem. p. servir å Vhist. 
des Insectes, vol. VII pag. 557, 
tal. 25 Meg. ID 

Lithobius forficatus  TLBAcH, Transact. Linn. Society, 

vol. XI pag. 
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1815. 
1815. 
1821. 

1842. 

1844. 

1845. 

1845. 
1845. 
1847. 

1847. 
1856. 

1858. 
1856. 
1862. 

1862. 
1862. 
1863. 
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Lithobius vulgaris 
levilabrum 
spinipes 

» 

‚Forfieatus 

americanus 

forficatus 
Leachii 
‚Forcipatus 

americanus 

» 

Forficatus 
Leachii 

‚Forficatus 

hortensis 

coriaceus 

forficatus 

multidentutus 

americanus 

» 

Forficatus 

hortensis 

curtirostris 

Forficatus 

coriaceus 

» 

Forneatus 
» 

LeacH, Ibidem pag. 382. 
LzEacH, Ibidem pag. 382. 
Say, Journ. Acad. Nat. Sci. Phi- 
ladelphia, vol. II pag. 108. 
Lucas, Hist. Nat. d. Crust., d. 

Arachn. et d. Myriapodes, pag. 
543. 
C. Koch, Deutschl. Orust., Myriap. 
und Arachniden, Heft 40 tab. 20. 

NEWPORT, Trans. Linn. Society, 
vol. XIX pag. 365, tab. XXXIII 
ia, DV 
NEWPORT, Ibidem pag. 367. 
NEWPOoRT, Ibidem pag. 368. 
Gervaıs, Hist. Nat. d. Insectes 
Apteres, vol. IV pag. 229. 
GERVAIS, Ibidem pag. 236. 
NEWPoRT, Catalogue of the My- 
riapoda, pag. 17. 
NEwPoRT, Ibidem pag. 18. 
NEWPORT, Ibidem pag. 19. 
L. Kocu, Die Myriapodengattung 
Lithobius, pag. 39. 
L. KocH, Ibidem pag. 45. 
L. Kocıt, Ibidem pag. 51. 
C. Koch, Die Myriapoden, Bd I 
pag. 113; tab. 52 fig. 104. 
Woop, Journ. Acad. Nat. Sci. 

Philadelphia, new series, vol. V 

pag. 19. 
Woop, Ibidem pag. 14. 
Woop, Trans. Americ. Philos. 
Society, new series, vol. XIII 

pag. 148. 
PALMBERG, Sveriges Myriapoder. 
Ordn. Chilopoda, pag. 15. 
PaLMBERG. Ibidem pag. 17. 
Eisen & STUxBERG, Ofvers. Kgl. 
Vet.-Akad:ns Förhandl., ärg. 25 

pag. 376. 
MEInERT, Naturhist. Tidsskrift, 

3:dje Rekke 8:de Bind pag. 259. 
MEINERT, Ibidem pag. 260. 
v. Poraın, Ofvers. Kongl. Vet.- 
Akad:ns Förhandl., ärg. 26 pag. 
637. 
STUXBERG, ärg. 28 pag. 496. 
MEINERT, Naturhist. Tidsskrift, 

3:dje Reekke, 8:de Bind, pag. 315. 
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Hab. in eivitatibus orientalibus, ex. gr. New Foundland (J. 

LINDAHL), New York (G. Eısen), Canada, Illinois, Missouri, 
I 

Arkansas (sec. WoopD). 

9. Lithobius aztecus HUMB. & SAUSSURE 1869. 

Syn. 1869. Lithobius aztecus HUMB. & SAUssURE, Revue et Magasin 
de Zoologie, 2:me série, vol. XXI 
pag. 156. 

Hab. in Mexico. (sec. SAUSSURE). 

10. Lithobius Mystecus HUMB. & SAUSSURE 1869. 

Syn. 1869. Lithobius Mystecus HumB. & SAUSSURE, Revue et Ma- 
gasin de Zoologie, 2:me serie, vol. 

XXI pag. 156. 

Hab. in Mexico (sec. SAUSSURE). 

11. Lithobius paueidens Woop 1863. 

Syn. 1863. Lithobius paucidens Woov, Journ. Acad. Nat. Sci. Phi- 
ladelphia, new series, vol. V pag. 14. 

1865. » » Woop, Transact. Americ. Philosoph. 
Society, new series, vol. XIII pag. 
151. 

Hab. in California circa Fort Tejon (sec. WooD). 

‘12. Lithobius pinetorum HARGER 1872. 

Syn. 1872. Lithobius pinetorum HARGER, Americ. Journal of Science 
and Arts, 3:rd series, vol. IV pag. 
118. 

Hab. in Oregon »in the valley of the John Day River» 

(sec. HARGER). 

Subgen. IV. Pseudolithobius STUXBERG 1875. 
(Öfvers. Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl., ärg. 32 N:o 3 pag. 8). 

13. Lithobius megaloporus STUXBERG 1875. 

Sye. 1875. Lithobius megaloporus STUXBERG, Öfvers. Kongl. Vet.- 
Akad:ns Förhandl., ärg. 32 N:o 
3 pag. 14. 

Hab. in California ad San Francisco (G. EISEN). 
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Subgen. V. Hemilithobius STUxBERG 1875. 

(Öfvers. Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl., ärg. 32 N:o 3 pag. 8). 

14. Lithobius euenemis STUxBERG 1875. 

Syn. 1875. Lithobius eucnemis STUXBERG, Öfvers. Kgl. Vet.-Akad:ns 
Förhandl., årg. 32 N:o 3 pag. 14. 

Hab. in ceivitate New York ad Mount Lebanon (G. EISEN). 

Subgen. VI. Archilithobius STUXBERG 1875. 

(Öfvers. Kgl. Vet.-Akad:ns Förhandl., årg. 32 N:o 3 pag. 8. 

15. Lithobius bipunetatus (Woon) 1863. 

Syn. 1863. Bothropolys bipunctatus Woop, Journ. Acad. Nat. Sci. 
Philadelphia, new series, vol. V 

pag. 16. 
1569. » » Woop, Transact. Americ. Philo- 

soph. Society, new series, vol. 

XIII pag. 153. 

Hab. in California cet. trans Rocky Mountains (sec. W0oD). 

16. Lithobius monticola STUXBERG 1875. 

Syn. 1875. Lithobins monticola STUXBERG, Öfvers. Kgl. Vet.-Akad:ns 
Förhandl., årg. 32 N:o 3 pag. 14. 

Hab. in Sierra Nevada (G. EISEN). 

17. Lithobius Toltecus HumB, & SAUSSURE 1869. 

Syn. 1869. Zithobius Toltecus HUMB. & SAUSSURE, Revue et Magasin 
de Zoologie, 2:me serie, vol. XIX 
pag. 157. 

Hab. in Mexico (sec. SAUSSURE). 

18. Lithobius pusio STUXBERG 1875. 

Syn. 1875. Lithobius pusio STuxBErG, Öfvers. Kongl. Vet.-Akad:ns 
Förhandl., årg. 32 N:o 3 pag. 16. 

Hab. in California ad San Franeisco (G. EISEN). 

19. Lithobius Kochii STUXBERG 1875. 

Syn. 1875. Lithobius Kochii STUXBERG, Öfvers. Kongl. Vet.-Akad:ns 
Förhandl., årg. 32 N:o 3 pag. 18. 
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Hab. in California ad Sauzalito haud procul ab San Fran- 

eisco (G. EISEN). 

30. Lithobius obesus STUxBERG 1875. 

Syn. 1875. Lithobius obesus STUXBERG, Öfvers. Kongl. Vet.-Akad:ns 

Förhandl., årg. 32 N:o 3 
pag. 18. 

Hab. in California ad Sauzalito (G. EISEN). 

21. Lithobius paradoxus STUXBERG 1875. 

Syn. 1875. Lithobius paradoxus STUXBERG, Öfvers. Kongl. Vet.- 
Akad:ns Förhandl., årg. 32 N:o 3 
pag. 18. 

Hab. in California circa urbem San Pedro (G. EIsEn). 
x 

22. Lithobius bilabiatus Woop 1867. 

Syn. 1867. Lithobius bilabiatus Woop, Proceed. Acad. Nat. Sci. 
Philadelphia, 1867 pag. 130. 

Hab. in Illinois (sec. WooD). 

[Species incert® sedis:] 

23. Lithobius mexicanus PERBosc 1839. 

Syn. 1839. Lithobius mezicanus PERBOSc, Revue Zoologique 1839 
pag. 261. 

Hab. in Mexico (sec. PERBOSC). 

Gen. I. Lamyctes MFrinert 1869. 
(Naturhist. Tidsskrift, 3:dje Raekke, 5:te Bind pag. 266. 

24. Lamyetes fulvicornis MEINERT 1869. 

Syn. 1869. Lamyctes fulvicornis MEINERT, |. ce. pag. 267. 
1869. Lithobius gracilis v. PorRATH, Ofvers. Kongl. Vet. 

Akad:ns Förhandl., årg. 26 pag. 
: 641. 

1871. Lamyctes- fulvicornis STUXBERG, Ibidem, årg. 28 pag. 
504. 

1872. » » MEINERT, Naturhist. Tidsskrift, 

3:dje Raekke, 8:de Bind pag. 343. 

Hab. in civitate New York ad Mount Lebanon (G. EISEN). 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 3. 

Stockholm. 

Berättelse om bryologiska forskningar i Nerike under 

ar 1874. 

Af CARL HARTMAN. 

'[Meddeladt den 10 Mars 1875.) 

Sedan Kongl. Vetenskaps-Akademiens frikostighet beredt 

mig tillfälle att under det förflutna året fortsätta och utsträcka 

mina sedan manga ar pagaende undersökningar af Nerikes 

mossflora, är det min skyldighet att afgifva en berättelse om 

de vandringar, jag senast företagit, och om de under dem gjorda 

iakttagelser och fynd. 

De vigtigaste mossarter, som jag förut, under åren 1860-- 

1870, funnit inom detta landskap, hafva efter hand upptagits i 

S:de, 9:de och 10:de upplagorna af Handbok i Skandinaviens 

Flora. Året 1871 blef jag genom vistelse på annan ort för 

hela sommaren nödsakad att afbryta mina forskningsfärder i 

Nerike. Men da dessa deremot under de senaste 3 aren med 

ifver blifvit fortsatta, och då de nya fynd, som åren 1872 och 

73 medförde, ännu ingenstädes blifvit offentliggjorda, torde det 

tillåtas mig att här äfven inrycka ett och annat af dessa fynd, 

helst som flere af de under sista året företagna utflygter till en 

del gällt samma trakter, som under'de 2 närmast föregående 

ären, emedan jag först genom förnyade besök kunnat vinna 

någon fullständigare kännedom om deras mossvegetation. 

Da tionde upplagan af det ofvan nämnda arbetet ar 1871 

blef färdigtryckt, hade jag mig ungefär 350 mossarter bekanta 

såsom växande inom landskapet Nerike, ett antal, som i för- 

hållande till landskapets ringa vidd — det är ju näst Blekinge 

och Gottland det minsta bland Sveriges landskap — måste 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. No 3. 3 
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anses rätt betydligt, da ingen hittills bekantgjord förteckning 

öfver andra, äfven mångdubbelt större och af många botanister 

undersökta landskaps mossarter upptager ett större antal arter. 

Visserligen uppgifvas i en uppsats uti Öfversist af K. Vet. 

Akademiens Handlingar för 1870, pag. 75 och följ., 355 arter 

för det nära 8 gånger så vidsträckta Småland; men bland dessa 

är det likväl flere (nämligen 7), hvilkas förekomst i Småland 

blott är »sannolik», och hvilka, då förteckningen uppgjordes, 

icke ännu någonsin blifvit med säkerhet iakttagna inom flor- 

området, samt några andra, hvilkas arträtt icke är alldeles obe- 

stridlig. De flesta öfriga dylika förteckningar, vare sig öfver 

hela landskaps eller andra omradens mossor, upptaga vanligen 

blott 2—300, sällan något öfver 300 arter. | 

I en fullständigare uppsats om och förteckning öfver Nerikes 

samtliga mossor, hvilken jag inom fa ar hoppas blifva i stand 

att lemna, da jag fatt ännu noggrannare än hittills taga känne- 

dom om alla de särskilda arternas utbredning härstädes, för 

hvilken jag da äfven ämnar lemna utförlig redogörelse, torde 

ocksa vara rätta platsen att anställa jemförelse mellan detta 

och andra landskaps rikedom på arter. För närvarande må det 

vara nog att anmärka, att jag under de senaste åren lyckats 

ytterligare finna åtminstone 50, förut härstädes icke iakttagna 

arter, så att hela det kända antalet nu uppgar till fullt 400. 

hvarförutom i det insamlade, men delvis ännu ej granskade 

materialet, särdeles bland Hepatice och sterila bladmossor, ännu 

åtskilliga här förut icke bemärkta arter säkerligen dölja sig. 

Sista vårens och högsommarens i dessa nejder ihållande 

svåra torka!), som verkade nästan mera förstörande på moss- 

vegetationen än på landtmannens skördar, jemte smärtsamma 

förhållanden i mitt hem, hvilka under sommaren ända till slutet 

af Augusti för mig omöjliggjorde alltför talrika eller långvariga 

!) Så t. ex. uppgick hela Juni månads nederbörd i Örebrotrakten endast till 

4 lin., det minsta den varit någon gång i samma månad från och med året 

1859, till och med mindre än under den torra sommaren 1868, och ej fullt 

en fjerdedel af samma månads medelnederbörd under de 15 föregående åren. 
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bortresor, samverkade, att inskränka 1874 ars längsta utflygter 

till den tidigare delen af våren och till hösten. Under dessa 

årstider blefvo emellertid mina färder så mycket talrikare, och 

väderleken var särdeles under hösten för mina syften synnerligt 

gynsam. 

I den ofvan åberopade uppsatsen i Öfvers. af K. V. Ak:s 

Förh. för 1870 p. 81 har den förmodan blifvit uttalad, att 

Nerikes rikedom på mossarter torde böra tillskrifvas »de yngre 

formationer, som flerestädes i Nerike förekomma». Några verk- 

ligt yngre forniationer finnas icke i Nerike i nämnvärdare grad, 

än i mellersta och södra Sveriges öfriga landskap, tvertom ega 

ju Öland och Gottland samt Skåne vissa formationer, som 

Nerike saknar; men om med de nämnda »yngre formationerna» 

möjligen menas Nerikes undersiluriska lager af sandsten, alun- 

skiffer och kalksten, så inverka de härstädes icke synnerligt 

på mossornas artrikedom, ty, savidt jag kunnat finna, är i Nerike 

alunskiffern bland alla bergarter den fattigaste på mossor, tro- 

ligen på grund af sin svafvelkishalt; sandstenen åter förekommer 

för det allramesta i smärre, lösa stycken och beklädes visser- 

ligen af ganska många mossarter, men bär, sävidt jag hittills 

har mig bekant, icke en enda egendomlig art; och, hvad slut- 

ligen den siluriska kalkstenen beträffar, så utgör denna visser- 

ligen på många ställen ett kärt tillhall för en mängd mossarter, 

men dessa äro med högst få undantag inga andra, än sådana, 

som man här äfven finner på kornig kalksten. Denna sist- 

nämnda bergart — som ju icke plägar räknas till yngre for- 

mationer och som äfven finnes i flere andra landskap, der man 

icke derför anser sig företrädesvis ega yngre formationer — är 

deremot i allmänhet inom Nerike vida rikare på mossor, än 

alla de siluriska bildningarne tillhopa. Jag har nämligen på 

kornig kalksten träffat åtminstone ett tjog arter, som jag här 

aldrig anmärkt på silurisk, hvarom mera längre fram. 

För min del skulle jag, i strid med ofvan citerade för- 

modan, vilja hålla före, att Nerikes rikedom på mossor framför 

andra landskap är i det hela mera skenbar än verklig, beroende 
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pa landskapets obetydliga vidd och lätta kommunikationer, som 

gjort det möjligt för mig att noggrannare genomforska alla dess 

delar, än hvad äfven flere mosskännare förmått i mera vid- 

sträckta landskap. Också finner man icke här de »många» 

arterna pa en eller annan utflygt. Åtminstone har deras upp- 

dagande kostat mig snart sagdt otaliga resor och vandringar 

under de gangna årens lopp. Min öfvertygelse är, att hvarje 

större landskap i vårt land, om alla dess delar kunde lika flitigt 

genomsökas, som det lyckats mig med det lilla Nerike, skulle 

förete ett minst lika stort, om icke större antal mossarter. 

Af de trakter med kornig kalksten, som jag under de 

senaste åren en eller flere gånger besökt, äro följande de an- 

märkningsvärdaste: vestra delen af Lillkyrka s:n, Nyttinge, 

Skala, Hagaby och Kofsta i Glanshammar s:n, Ringkarleby s:n 

samt Dyltatrakten i Axberg s:n, alla belägna norr om Hjelmaren; 

Göksholm i Mellösa sm, (lösa block) vid södra stranden af 

samma sjö; Garphyttans s. k. silfvergrufva, Tryggebo, Sten- 

bäcken, Wisboda m. fl. spridda ställen i Tysslinge, Qvisbro 

och Knista socknars skogsbygder af vestra Nerike: vidare Isåsen 

1 Lerbäck, Rödingstorp, Dalmark, Vändviken och Bastedalen i 

Hammar s:n, alla i Vetterns närhet, de två sistnämnda ställena 

invid sjelfva sjön, samt slutligen Kungsholmen i Vettern utan- 

för Råå i samma socken. Bland undersökta trakter med silu- 

risk kalk må nämnas: Hällebrotten, Yxhult och Mossby i Kumla 

s:n; Lanna i Hidinge; Tjugesta i Edsberg; Latorp och Höker- 

kulla i Tysslinge; Skärsäter i Asker s:n. 

På kalkstenen i alla eller de flesta af dessa trakter åter- 

finnas åtskilliga mossor, som äfven trifvas på gråstensberg !) 

och på lösa jordlager (sandåsar o. d.), men som på kalkstenen 

') Emedan det varit mig omöjligt att från alla de ställen, der jag i Nerike 

insamlat mossor, medtaga profver af bergarten eller ens genom uppsökande 

af brottytor söka utröna, huruvida de förekommit på granit eller gneis 

eller någon viss af dessas många varieteter, hvilka för öfrigt såsom under- 

lag torde medföra föga olikhet i mossvegetationen, torde det tillåtas mig 

att allestädes i denna lilla uppsats sammanfatta dessa bergarter under det 

gemensamma, om ock ovetenskapliga namnet gråsten eller gråstensberg. 
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eller ett underlag af sadan uppträda i större massor och yppi- 

gare utveckling samt derjemte oftare fruktbärande. Sadana 

arter äro t. ex. följande: Hypnum Sommerfelti, chrysophyllum, 

molluscum, Iycopodioides, incurvatum, Homalothecium sericeum, 

Leueodon seiuroides, Neckera complanata, Thujidium abietinum, 

Pseudoleskea catenulata, Anomodon viticulosus, Leskea nervosa, 

Mnium rostratum, Bryum capillare, Encalypta ceiliata, Orthotri- 

chum anomalum (såsom variet. sawatile), Grimmia apocarpa, 

de festa Tortula-arter, Distichium capillaceum, Didymodon 

rubellus, Madotheca platyphylla m. fl. Vissa af de pleurokar- 

piska bland dessa, t. ex. Leucodon, Neckera complanata, Thu- 

jidium abietinum antaga på kalksten ofta äfven den mera gul- 

aktiga färg, som utmärker flertalet egentliga kalkstensmossor af 

nyssnämnde grupp. Bland dem, som vida oftare träffas med 

frukt pa kalkstens-, än på grästensberg, äro Homalothecium, 

Anomodon viticulosus, Bryum capillare, Madotheca de anmärk- 

ningsvärdaste. : 

Aldrig på gråstensberg, endast på kalksten eller underlag 

af sådan har jag här iakttagit följande arter !): 

Hypnum Halleri Sw. m. fr. vid Garphyttans silfvergrufva. 

*A. purum L. vid Yxhult i Kumla, äfven fruktbärande; vid 

Nyttinge i Glanshammar. 

>H. Sendtneri SCHIMP. Hammar sm, vid Vändviken. 

H. fastigiatum BRID. 

*Brachythecium glareosum BR. & SCH. Latorp och Garphyttan 

i Tysslinge s:n. 

Camptothecium lutescens BR. & SCH. 

Amblystegium subtile BR. & Sch. 

*Eurhynchium Vaucheri BR. & ScH. Vändviken i Hammar; 

Skala i Glanshammar. 

Anomodon longifolius HN. 

1) Med en asterisk framför namnet utmärkas här och i det följande alla de 

arter, som under de senaste 3 ären blifvit af mig nyupptäckta inom Nerike 

eller först nu bestämda; endast för dem, samt för en eller annan art, 

som förut här icke träffats med frukt, utsättas nägra växtställen. 
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Philonotis calearea SCHIMP. 

*Ph. sparsifolia n. sp. På jord nära Garphyttans silfvergrufva 

Denna lilla täcka form, hvaraf jag endast funnit han- 

växten, är halftumshög med trädfin glesbladig stjelk, som 

tätt under perigoniet utsänder en eller annan gren. Bade 

stjelk- och perigonialbladen hafva mycket lös cellväf, och 

stark, icke utlöpande nerv, som litet nedom bladspetsen 

upplöser sig. Stjelkbladen, som sitta mycket glest, äro 

smalt äggrundt lancettlika, men icke sylspetsade, sasom 

hos Ph. capillaris LINDB., från hvilken den närv. formen 

dessutom är skiljd med den lösa cellväfven och icke ut- 

löpande nerven. Perigonialbladen starkt utstående, nästan 

utsperrade. 

Encalypta streptocarpa H. 

Grimmia pulvinata SM. 

Tortula subwlata H. 

*T. recurvifolia BERK. vid Yxhult i Kumla. 

*T. stellata LINDB. (Barbula rigida BR. & SCH.) vid Latorp. 

Denna art är icke förut anmärkt i Sverige; men för 

30 a 40 år sedan funnen af BLYTT d. ä. en gang (?) vid 

Throndhjem. I Danmark är den ej iakttagen. 

Trichostomum rigidulum SM. 

Leptotrichum flewicaule HAMPE. 

*Didymodon luridus HORNSCH. (?) vid Latorp. 

Om de sterila ex., som jag under detta namn upptagit, 

verkligen höra hit, kan ännu icke med full säkerhet af- 

göras. De likna nämligen till bladens form och cellväf 

m. m. fullkomligt utländska ex., men afvika till habitus 

och färg från dessa. Endast från St. Goar vid Rhen eger 

jag ex., som äfven i dessa afseenden stämma öfverens med 

de Nerikiska, ehuru lägre än dessa senare, som äro tums- 

höga. 

Såsom vanligt saknas äfven här Sphagnum-arterna helt 

och hållet på kalkgrund, och lefvermossorna förekomma på den- 

samma i anmärkningsvärd sparsamhet; ingen enda för kalk- 
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stensberg egendomlig art har jag här lyckats finna, om man 

icke så vill anse Madotheca platyphylla DUM. 8 major (M. 

navieularis N. v. ES. p. p.). | 

Flere bland de här ofvan uppräknade arterna äro gemen- 

samma för den korniga och den siluriska kalkstenen. Åtskilliga 

synas likväl hafva uteslutande tagit det ena slaget kalksten 

till hemvist, hvarvid, såsom ofvan nämndes, ett vida större 

antal föredrager den korniga, möjligen derför att denna oftare 

än den siluriska förekommer 1 skogsmark, der skugga finnes, 

hvaremot den senare stenarten nästan uteslutande tillhör den 

öppna, för solen utsatta slättbygden. Endast på kornig, icke 

på silurisk, kalksten träffas här af samtliga uppräknade arter: 

Hypnum Halleri, Sendtneri, fastigiatum, Amblystegium subtile, 

Eurhymehium Vaucheri, Leucodon, Neckera complanata, Pseu- 

doleskea, Anomodon vitieulosus, longifolius, Philonotis sparsi- 

folia, Encalypta streptocarpe, eiliata, Tortula subulata, convoluta, 

Trichostomum rigidulum, Madotheca jemte några andra för gra- 

stensberg och kornig kalksten gemensamma Hepatic®, t. ex. 

Lejeunia cavifolia, Frullania Tamarisci m. fl. Deremot synas 

blott följande vara egendomliga för den siluriska kalkstenen: 

Tortula reeurvifolia, stellata, Didymodon luridus. 

Pa alunskiffern, at hvars mossflora jag egnat noggrannare 

undersökningar vid Latorp m. fl. st. i Tysslinge s:n, vid Lanna i 

Hidinge, Kilen i Knista, flerestädes i Sköllersta, samt vid Stånger 

i Mellösa sm, och som i allmänhet visar större fattigdom på 

mossor än hvarje annan bergart, har jag endast lyckats finna 

en enda egendomlig art, nämligen "Tortula brevirostris HOooK. 

& GREV. vid Latorp. Denna art är emellertid, såsom bekant, 

en jordmossa, växande på lera och såsom sadan uppträdde hon 

äfven härstädes, nämligen i små afsatser på alunskifferns väggar, 

der en genom denna bergarts förvittring bildad lera fläcktals 

samlat sig. 

Ehuru fortsatta undersökningar möjligen torde i nagon man 

föranleda smärre modifikationer i nu uppgifna förhållanden, kan 

man likväl redan nu med trygghet påsta, att den korniga kalk- 
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stenen i Nerike är vida rikare pa egna och utmärkta mossor, 

än nagon af de siluriska bildningarnes bergarter. 

Grästensbergen hafva äfven under de senaste åren lemnat 

rätt manga nya bidrag till Nerikes mossflora. Utom de förut 

mångfaldiga ganger af mig genomforskade mossrika bergen 

Skåaleklint, Skalstuguberget, Jätte-, Skur- och Klefsberget, Tunns- 

hallen och Tarstaberget i mellersta, Ullaviklint i nordvestra, 

samt Garphytte- och Lekhytteklint jemte Villingkullen och 

Röfvarberget m. fl. i vestra delen af landskapet, har jag nu 

ytterligare undersökt atskilliga dylika berg i spridda trakter. 

Lemnande till en framtida utförligare och fullständigare af- 

handling alla jemförelser mellan de särskilda bergens mossflora 

och allt detaljeradt uppräknande af de förut pa andra ställen i 

Nerike anmärkta arterna, vill jag här endast anföra nagra 

utmärktare nya fynd, som jag först under de allra sista årens 

bergvandringar lyckats göra. Sådana äro: | 

Hypnum imponens H. med fullt utbildad frukt, hvarmed denna 

art mig veterligt ej förr träffats i Sverige, i November 

manad på berget Sumphallen i Viby (hvarest för öfrigt 

alla af Lektor J. E. ZETTERSTEDT förr uppgifna arter 

aterfunnos). 

* Plagiothecium undulatum BR. & SCH. äfven fruktbärande, i 

bergstrakten vid Sirsjö i Qvisbro s:n. 

*Heterocladium heteropterum BR. & SCH. var % apricum Mihi 

eller möjligen egen art, pa öppna bergväggar (ej i klipp- 

hålor) a Tystingeberget i Viby s:n. Denna egendomliga 

form, af hvilken jag endast fann honväxten, växer i lösa, 

hängande mattor på lodräta bergväggen samt har korta, 

trubbiga grenar, märkbart större och mer långspetsiga, mer 

glest sittande blad, än den i klipphalor förekommande H. 

heteropterum, vanl. tydlig enkel, stundom klufven nerv 

till bladets midt, men fullkomligt samma cellväf som hos 

H. heteropt. Måhända är det endast den ovanliga växt- 

platsen, som förorsakat de anförda olikheterna med den 

vanliga formen. 
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*Webera elongata SCHWAGR. pa berg bredvid Jätteberget vid 

sjön Tisarens södra strand. 

*Zygodon viridissimus BRID. 8 rupestris st. pa ett litet berg 

nära Boda i Askersund s:n. 

*Oymodontium Bruntoni BR. & SCH. pa Messingberget i Län- 

Näs sn. 

*G'ymnostomum rupestre SCHWAGR. ster. berg nära Garphyttan. 

“Andreea rupestris TURN. c. fr. pa Husvallaberget i Asker 

sn, Tarstaberget i Sköllersta m. fl. st. 

*Sarcoscyphus sphacelatus N. v. Es. Messingberget, samt Grop- 

dalen i Lerbäck. 

* Altcularia repanda LINDB. Skäleklint m. fl. st. 

‘ Jemte denna af LINDB. nyligen urskiljda nya art finnes 

i flera delar af landskapet äfven den rätta A. scalaris 

CORDA ). 

*Jungermannia Müller N. v. ES. 8 acuta LinnB. Skäleklint. 

*J. Michauxii WEB. Gropdalens branta väggar. 

*Harpanthus Flotowianus N. v. Es. i bergstrakten mellan Skepp- 

hulta och Sjölunda i Svennevad sın. 

"Madotheca rivularis N. v. Es. i bäckar på bergssluttningar 

vid Höchult i Viby. 

*Aneura palmata DUM. LinDB. Skaleklint. 

Den före LINDBERGS nyligen i Not. ur Sällsk. pro f. 

et fl. Fenn. Förh. Häft. 10 offentliggjorda utredning af den 

rätta A. palmata dermed sammanblandade A. latifrons 

LINDB. är 1 hela Nerike temligen allmän. 

"Reboulia hemispherica RAD. på vestra Märsätersberget i Ham- 

mar sn. 

Den bergsträcka, som under namn af Kihlsbergen genom- 

stryker och begränsar nordvestra Nerike, gjordes till föremål för 

fiere exkursioner i afsigt att fullständiga min kännenedom om 

dess mossvegetation. Särdeles genomforskades den ungefär 3 

') För benäget biträde vid bestämmandet af dessa två jemte flere andra bland 

de i denna uppsats anförda Hepatica står jag i stor förbindelse hos Prof. 

LINDBERG i Helsingfors. 
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mil långa sträckan från Lekhytteklint i Hidinge s:n, till upp 

emot Ramshyttan i Kihl s:n. Redan vid manga förut gjorda 

besök i dessa trakter hade jag anmärkt, att några mossarter, 

som i det öfriga Sverige icke höra till de allmänna, såsom 

Hylocomium umbratum, Hypnum loreum, Eurhynchvum striatum, 

Thamnium alopecurum, Heterocladium heteropterum, Orthotri- 

chum lejocarpum, Amphoridium Mougeotü och lapponicum, Di- 

eranum robustum, Jungermannia albicans m. fl., finnas utbredda 

öfver hela denna trakt sa snart lokaler, tjenliga för de särskilda 

arterna förefinnas. Vid sådant förhållande är det nästan öfver- 

raskande, att vissa andra arter, som jag redan för flere ar sedan 

observerade på det till denna bergsträcka hörande Ullaviklint, 

sasom Timmia austriaca, Bartramia Halleriana, Weisia Schisti, 

Fimbriaria gracilis, aldrig under mina ströftag kunnat anträffas 

i öfriga delar af Kihlsbergen, ehuru de mangenstädes för dessa 

arter erbjuda lika passande lokaler som Ullaviklint. 

Utom de förut nämnda arterna på kornig kalksten i när- 

heten af Garphyttan, hvilkas förekomst derstädes naturligtvis 

beror på bergarten, utgjordes de intressantaste nya fynden af 

nagra Hepatice, alla på gråstensberg eller underlag af sadant. 

Dessa voro: 

Sarcoscyphus sphacelatus N. v. Es. på Falkberget i Kihl s:n. 

*S. Funckü N. v. Es. på Ullaviklint. 

*Jungerm. Floerkei WM. pa Lekhytteklint. 

Radula Lindenbergiana N. v. ES. Falkberget. 

*Riecia sorocarpa BISCH. vid Svenshyttan i Hidinge. 

På de otaliga askträd, som fylla alla löfängar i bergs- 

sluttningarne fran Lekhyttan förbi Häls- och Svenshyttan upp 

til Garphyttan funnos jemte den härstädes ytterligt allmänna 

Orthotrichum lejocarpum och andra arter af detta slägte äfven 

*0. Lyellü och *Ulota Drummondiü, begge vid Svenshyttan. 

Askstammarnes fot beklädes till alnshöjd af den lilla täcka 

Amblystegium subtile med oräkneliga frukter samt stundom 

äfven af Anomodon longifolius, hvilka bada mossor eljest aldrig 

i Nerike träffas annat än pa kalksten. Möjligen antyder deras 
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ymnighet och yppighet i dessa löfängar, att kalksten finnes under 

desamma, ehuru-den ingenstädes går i dagen utom vid Garp- 

hyttans ödelagda silfvergrufva, som likväl ligger inuti tät barr- 

skog. ; 

Högre upp på askstammarne frodas .Leucodon i verhörd 

mängd, ofta insvepande en stor del af stammen i en dyster 

svartbrun pels. Dystrare likväl är alla dessa träds utseende 

ı följd af deras egares obarmhertiga framfart med nästan ar- 

ligen förnyadt stympande af hela deras krona för löftägt at 

fåren, hvilket har till följd, att träden stanna i växten, blifva 

sma och vresiga, med ofta tidigt af röta angripna stammar, 

som sällan uppnå en fots genomskärning, äfven om de äro af 

hög alder. Ekar, som i Nerike mest tillhöra Hjelmarens närhet, 

isynnerhet dess södra strand, finnas ej längre vildt växande i 

de ifrågavarande löfängarne, ehuru man här och der ser vid 

roten afsagade famnstjocka stubbar efter sådana, som tillhört 

en för skog och träd i allmänhet lyckligare tid, än den när- 

varande. 

Bade 1873 och 1874 gjorde jag flere utflygter till Vetterns 

norra, inom Nerike inskjutande del, hvars kuster samt talrika 

holmar och större öar, hörande till Hammars och Askersunds 

socknar, redan vid några föregående besök befunnits hysa en 

och annan mossart, som jag ej sett 1 det öfriga Nerike. För 

att vinna tillfälle till jemförelse mellan denna trakt och den 

angränsande delen af Östergötland, hvars rika mossflora upp- 

dagats och skildrats af Prof. HJALMAR HOLMGREN redan i 

Bot. Notiser för 1843 och sedermera af densamme riktats med 

manga nya upptäckter, företog jag förliden höst äfven en liten 

utflygt till Vetterns stränder och holmar i Motala och Ny- 

kyrke socknar af Östergötland. Såsom pa förhand var att 

vänta, passar HOLMGRENS skildring af mossfloran i Östergöt- 

lands norra Vettertrakt i allmänhet äfven rätt väl in på den 

tillgränsande delen af Nerikes Vetterstränder, både de östra 

och vestra. En hufvudolikhet råder likväl deruti, att Nerikes 

stränder vid Vettern alldeles sakna de sandstenslager, som vid 
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Lemunda och Näs i Östergötland frambringa en icke blott till 

arternas, utan äfven — och ännu mer — till individernas antal 

så ovanligt rik mossvegetation. Följden deraf är, att Nerikes 

Vetterkust vid första åsynen förefaller rent af fattig på mossor 

i jemförelse med de sistnämda ställena i Östergötland. Efter 

hand återfinner man likväl, ehuru vida mindre i massa, rätt 

manga af de utmärktare östgötamossorna. 

Med uteslutande af en mängd allmänna arter ma följande 

anföras sasom nu äfven paträffade inom Nerikes Vettertrakt: 

Hylocomium loreum BR. & SCH. med frukt i skogen vid Vet- 

terns strand nedom Råå i Hammar sn. Steril eller med 

antheridier har denna art eljest en mycket vidsträckt ut- 

bredning inom Nerike; men fruktbärande, hvilket den äfven 

var inom östgötaomrädet, har jag aldrig förut funnit den 

i Nerike. | 
* Hypnum eugyrium SCHIMP. pa holmarne utanför Raa, de s. 

k. Raboholmarne, men ojemförligt mycket sparsammare än 

på holmarne Gopön och Grepträdet, som ligga föga mer 

än en half mil sydligare och höra till Östergötland. 

H. molluscum H. Denna i Nerikes kalktrakter allmänna art 

finnes för öfrigt inom provinsen icke pa grästensberg, men 

på Vetterns strandklippor af sistnämnda bergart är den 

likväl högst ymnig och sprider sig ej sällan fran dem till 

flere fots höjd upp på de närstående trädens, äfven barr- 

trädens stammar. Sjelfva närheten till Vetterns vatten 

tyckes således för denna mossas trefnad verka lika för- 

delaktigt, som ett underlag af kalksten. Alldeles samma 

förhållande eger ock rum med Tortula tortuosa. Bemärkas 

bör dock, att jag aldrig vid Vetterns strand funnit Hypn. 

molluseum fruktbärande, hvilket dock inträffat i kalktrak- 

terna, t. ex. vid Yxhult i Kumla på underlag af silurisk 

kalk. Jag anmärkte der nagot, som jag ingenstädes i den 

mig tillgängliga literatur finner omnämndt, nämligen att 

calyptran hos H. moll. är beströdd med glesa, men tem- 

ligen långa hår, hvilket gör SCHIMPERS åtgärd att ställa 
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denna art i ett annat subgenus, än H. Urista castrensis 

sa mycket mera berättigad, ty hos den senare arten är 

mössan alltid fullkomlist glatt. | 

Plagiothecium ‚undulatum BR. & SCH. i skogen nedom Råå 

nära stranden. 

*Purhynchium erassinerve SCHIMP. strandklippor nedanför Bo- 

dalsbergen i Hammar s:n. | 

Pseudoleskea catenulata BR. & SCH. pa strandklipporna och 

holmarne vid Raa pa grastensberg: likaledes pa stora Asp- 

ön i Askersunds s:n; eljest, såsom vid Vändviken (i Handb. 

i Skand. fl. orätt förvexlad med den närbelägna Apelvik), 

helst på kalksten. 

*Bryum Mildeanum JUR. på holmar utanför Bastedalen i Ham- 

mar s:n. 

Grimmia elatior BR. & SCH. m. frukt flerest. vid Vettern. 

Tortula ruralis EHRH. 8 calva på holmar och smärre skär 

utanför Bastedalen, samt på stora Aspön. Da man träffar 

denna form i springorna pa låga, af vattnet ofta öfver- 

sköljda strandhällar, öfverraskas man af dess högst egen- 

domliga och utmärkta utseende, der den växer i låga, knappt 

tumshöga, tätt packade och fasta tufvor, utan spår till 

hårudd i bladspetsen. Men ju högre upp den kommer från 

vattenkanten, desto tydligare öfvergår den steg för steg i 

vanlig Zortula ruralis med dess löst förenade tufvor och 

långa hvita hårudd. Nagon frukt kunde jag aldrig finna 

hvarken hos den bästa forma calva eller hos öfvergangs- 

formerna, ehuru sadan pa ren typisk 7. ruralis var lika 

vanlig här som annorstädes. 

"Trichostomum crispulum BRUCH. på Kungs- och Mellanholmen 

af Raboholmarne. 

*Dichodontium pellucidum SCHIMP. mellan stenar på stranden 

nedom Raa. 

Likasom pa östgötastranden klädas äfven här de yttersta 

och lägsta, af vattnet ständigt spolade klipphällarnes springor 

at Preissia commutata N. Vv. Es. 
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Afven atskilliga arter, som icke äro uppgifna för tillerän- 

sande del af Östergötland, funnos här vid Nerikes del af Vettern, . 

hvaribland förtjena nämnas: 

*Grimmia ovata WM. pa strandklippor vid Harje by i Ham- 

mar sın. 

*G. unicolor GREV. äfven c. fr. pa strandklippor nedom Bo- 

dalsbergen, samt pa stora Aspöns östra strandklippor. 

Andreea rupestris TURN. Stora Aspöns strandklippor. 

Jungermannta inflata HUDS. £*** nigricans N. v. ES. bildar 

halffotsvida, tumshöga, svartbruna och utomordentligt mjuka, 

ehuru täta tufvor i små vattensamlingar på strandklipporna 

vid Harje by. 

Med undantag af kalkstensbergen vid Bastedalen och Vänd- 

viken, hvilka ligga hvarandra helt nära, samt en del af Kungs- 

holmen utanför Raa, utgöras alla strandklipporna och öarne 

samt smäholmarne af grästensberg. De större öarnes inre, 

skogbeväxta delar afvika till deras mossvegetation alls icke 

från Nerikes öfriga skogstrakter. 

Ett par besök i Nerikes sydöstra bergstrakt mot Östergöth- 

land, den s. k. Regna Skate, som är rik på mosslokaler, med- 

förde visserligen fynd af en mängd sällsyntare mossarter, en 

del af stort intresse i och för kännedomen om deras uthredning 

inom landskapets flora, men inga för landskapet nya arter. 

I de vestligaste delarne af Nerike hafva deremot nagra 

rekryter för dess mossflora vunnits under de sista årens van- 

dringar, t. ex. den förut omnämnda Plagiothecium undulatum 

vid Sirsjö, samt: "Discelium nudum BRID., *Orthotrichum stra- 

mineum HORNSCH., *Dryum inelinatum BLAND., * Jungermannia 

nana N. Vv. Es. och *J. cwspiticia LINDENB., allesamman i 

trakten af Ölsboda i Nysund socken, samt *Sphagnum Austini 

Sur. vid Villingsberg. Sistnämnde, ursprungligen i Nord-Ame- 

rika upptäckta och först nyligen äfven hos oss af LINDBERG 

urskiljda art är redan habituelt igenkänlig från S. eymbifolium, 

hvarmed den hos oss varit förvexlad, men i oändligt mycket 

högre grad utmärker den sig under mikroskopet genom de 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:0 8. 47 

talrika och höga äasarne inuti de hyalina bladcellerna. Afven 

. den nya arten Sph. papillosum BINDB. tror jag mig hafva funnit 

pa ett par ställen i Nerike, men vågar icke ännu, i brist pa 

originalexemplar, säga det för visst. 

Bland jordmossor, utom dem som i det föregående blifvit 

nämnda, torde följande från spridda håll förtjena anföras såsom 

nya för Nerike: 

* Webera carnea SCHIMP. 

*W. pulchella SCH. Begge i Örebrotrakten. 

* Pottia Starckeana C. MÜLL. y gymnostoma (WILS.). Hammar 

och Kumla socknar. 

*Fissidens Bloxami WıLs. Örebrotrakten. 

*Weisia viridula BRID. a. Stockebäcks äng i Asker sn. 

*Phascum bryoides DiCKS. Glanshammar s:n. Såsom ovanligt 

vid fyndet af denna mossa kan anmärkas, att jag träffade 

henne med ung, nästan fullbildad frukt sa sent på året som 

den 16 Oktober, vid hvilken årstid man väl annars aldrig 

plägar söka denna art, som hos oss bär frukt i April och 

Maj, hvarigenom hon då först blir möjlig att upptäcka, hvar- 

efter hon under sommaren alldeles torkar bort. Naturligtvis 

var. det nu den sällsynt milda hösten, som hade lockat henne 

till både groning och fruktsättning jemnt ett halfar för tidigt. 

En annan, åtminstone för mig lika sällspord syn, som äfven 

bär vittne om den förflutna höstens ovanligt milda väderlek, 

var att vid foten af Sagarberget bland Kihlsbergen, nära 

Svenshyttan, den Z November skåda talrika buskar af Daphne 

Mezereum i full blomning! 

* Physcomitrella patens SCHIMP. Vid Latorp. 

*Fossombronia cristata LINDB. Flerestädes i Örebrotrakten och 

pa Nerikes slättbygd i allmänhet. Denna bäst pa sporerna 

igenkänliga art, som länge varit under det gemensamma 

namnet F. pusilla hopblandad med den på sjöstränder här 

temligen allmänna /". foveolata LINDB., växer alltid i ler- 

åkrar eller leriga dikeskanter samt mera spridd, aldrig i så 

stora sammanhängande mattor som foveolata, samt mognar 
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sin frukt mycket senare än denna, näml. i slutet af Sept. 

och början af Okt., hvaremot F. foveol. träffas med full- 

mogen frukt redan i början af Augusti. 

Riecia canaliculata HOFFM. träffade jag under sista höstexkur- 

sionen i Nov. manad nära Göksholm pa södra Hjelmar- 

stranden, der vattnet fallit undan, © rukt, hvilket savidt 

jag vet, icke förr inträffat i Sverige, förmodligen derför att 

man icke haft tillfälle att sa sent pa året uppsöka denna art. 

Med den kanske nog rhapsodiska redogörelse, som jag nu 

lemnat, har afsigten ingalunda varit att söka gifva någon bild 

af Nerikes mossvegetation. Dertill fordras ännu att granska 

och bestämma en mängd hittills blott insamlade, mer eller 

mindre ofullständiga och derför eller af andra anledningar svår- 

bestämbara mossexemplar, äfven som att ännu ytterligare genom- 

forska vissa smärre trakter af provinsen. Sedan så skett, hoppas 

jag kunna få lemna en helgjuten bild.af Nerikes vackra moss- 

flora. För närvarande har jag endast åsyftat att gifva en kort 

öfversigt af de vigtigaste tillägg till nämnda flora, hvilka 

mina vandringar under de 3 senaste åren och företrädesvis 

under det sist förflutna bragt i dagen. Af de allra flesta bland 

dessa såväl som af de föregående årens vigtigare mossfynd här- 

städes bifogas exemplar för att införlifvas med K. Vet.-Akade- 

miens samlingar. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 3. 

Stockholm. 

Bidrag till Lule Lappmarks lafflora. 

Af P. J. HeLıeom. 

[Meddeladt den 10 Mars 1875 ] 

Sedan granskningen af de år 1871 från Lule Lappmark 

hemförda lafvarne, hvilken af bristande tid måst afbrytas, nu 

omsider, såvidt för närvarande är möjligt, blifvit fullbordad, får 

jag till Kongl. Vetenskaps-Akademien vördsammast öfverlemna 

närvarande lilla uppsats, såsom tillägg till min i Akademiens 

Förhandlingar år 1865 intagna afhandling. Alldenstund det är 

min afsigt att, så snart omständigheterna medgifva, åter besöka 

dessa trakter, för att utsträcka mina forskningar till de delar 

af området, som ännu äro okända, och jag således hoppas 

att framdeles kunna gifva en fullständig skildring af hela om- 

radets licheniska förhållanden, vill jag här endast lemna en för- 

teckning på de arter och former, som icke äro anförda i min 

förutnämnda afhandling, jemte ytterligare- lokaler för en del 

andra eller rättelser på grund af sednare vunna upplysningar. 

Beträffande artnamnen har jag i allmänhet följt TH. FRIES” 

Lichenographia Scandinavica; då jag derifrån afvikit, har jag 

sökt gifva skäl för min åsigt. Tecknet t utmärker de i min 

förra afhandling (Lich. Anteckn.) ej upptagna arter. 

Usnea barbata (L.) Fr. 

Den inom Lule Lappmark vid Jockmock på tall och gran 

samt vid Parkijaur Morka, Rosbacken och Snjärrak vid Qvick- 

Jock på gran anmärkta formen är var. dasypoga (ACH.) FR. 

-Bryopogon jubatus 8 implexzus (HOFFM.) TH. FR. — Bryop. jub. 

ö prolixus Lich. Ant. p. 464. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Ärg. Za N503: 4 
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Förekommer fruktbärande pa gran. vid nedre sluttningen af 

Snjärrak; på Rosbacken vid Qvickjock är äfven tagen en forma 

cana. — Båda färgas af kali gula eller rättare sjelfva kalidroppen 

antager en gul färg, hvaremot f. prolixa och chalybeiformis blifva 

oförändrade. 

+ Br. Fremontii (TUCKERM.) TH. FR. Lich. Scand. p. 27. 

På tall och gran genom hela barrskogsregionen, atminstone 

sa langt tallen gar, ymnigt och ej sällan fruktbärande; anmärktes 

vid Pajerim, Koskats, Jockmock, mellan Tjämätis och Snava 

(sparsamt pa tall). Synes ej ga högre än tallen, ty vid Aktse, 

der endast gran förekommer, söktes den förgäfves. — Utom Lapp- 

landsgränsen iakttogs den äfven pa marken vid Edefors. 

Alectoria nigricans (ACH.) NYL. — A. nigrescens Lich. Ant. 

p. 465. 

Spridd öfver fjellplataerna, men ingenstädes ymnig eller väl 

utvecklad, ty liksom flera högre lafarter ätes den af renarne; 

det är säledes blott pa för dessa oatkomliga ställen t. ex. i 

fördjupningar mellan stenar 1. pa mossbeklädda klippblock, den 

kan ostördt utveckla sig. Till de |. c, anförda lokaler kunna 

tilläggas: Passo, Nammats, Alkavare, Sarvisvaggi, Welkespulta. 

Ramalina calicaris (L.) FR. 8 fastigiata (PERS.). 

* minuscula (NYL.). — R. calicaris 8 fastigiata Lich. Ant. 

p- 465. 

Utom förr nämde lokaler förekom den äfven vid Aktse pa gran. 

Cetraria hiascens (FR.) TH. FR. — Cetraria islandica y Delisei 

Lichenol. Anteckn. p. 465. 

Är äfven anmärkt pa fuktig mark mellan flyttblock nedan- 

för Nammats samt på fjellplataerna vid Sarvisvaggi och Welkes- 

pulta, men öfverallt endast steril. 

C. odontella AcH. — Lich. Anteckn. p. 465. 

På mossbeklädda flyttblock här och der pa Nunnats fjell- 

platå ofvanför Aktse. | 

TC. aleurites (AcH.) TH. FR. Lich. Scand. p. 109. 

LÅ 
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Sparsamt pa tall vid vägen öfver Purkijaur Morka samt 

mellan Tjamatis och Snava, men utan frukt. 

Nephroma expallidum NYL. Lich. Lapp. or. p. 116. — Lich. 

Anteckn. p. 465. 

Pa gräsbeväxt eller mossig mark, mossbeklädda stenar etc 

Spridd öfver hela omradet t. ex. Tjämätis, Aktse, Nunnats 

Passo, Tjackeli, Nammats, Birna Pakte, Sarvisvaggi, Pakte 

Suollo. 

Peltigera scabrosa TH. FR. — Lich. Anteckn. p. 465. 

Träffades äfven pa nordvestra sluttningen af Pakti Suollo 

1 Saggatjaur. 

P. polydactyla HoFFm. — Lich. Anteckn. p. 466. 

Anmärkt vid Aktse samt pa nedre sluttningen af Snjärrak. 

Solorina saccata (L.) 8 spongiosa (SM.). — S. sacc. 8 limbata |. c. 

Afven anmärkt vid Roudnas. 

Stieta linita AcH. — Lich. Anteckn. p. 466. 

Spridd öfver hela området, vanligen 1 sällskap med Ne- 

phroma expallidum, pa hvars alla ofvan uppräknade lokaler den 

förekommer, men steril. 

i Parmelia sawatilis (L.) FR. * fraudans NYL. 

Pa stenar och flyttblock vid Jockmock, Tjamatis, Aktse, 

Birna Pakte, men ingenstädes fruktbärande. 

P. hyperopta ACH. — Lich. Anteckn. p. 466. 

Åfven anmärkt vid Jockmock, Tjamaätis, mellan Tjamatis 

och Snava, Aktse. 

P. alpieola TH. FR. — Lich. Anteckn. p. 466. 

Förekommer ingalunda sällsynt, men alltid ofvan trädgränsen, 

isynnerhet pa de högre fjelltopparne. Utom förr |. c. anmärkta 

lokaler kunna nämnas: Tjaotjasurarton, Aktse Kallon, Passo. 

Nammats, Tjackeli, Wallı. 

Min i Nerikes Lafveg. (p. 43) yttrade förmodan att denna 

art icke är identisk med P. disereta NyL. (Flora 1869 p. 297), 
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hvilken antogs höra till P. Mougeotii har blifvit bekräftad af 

TH. Fries (Lich. Scand. p. 130) pa grund af originalexemplar 

i herb. Mus. Fenn. 

Då P. alpicola TH. FR. är gifven i åtskilliga exsicc. (TE. 

FR. N:o 55, Rabenh.) samt i mina kollektioner från Herje- 

dalen och Lule Lappmark och dessutom är funnen i Tyroler- 

alperna (enl. exemplar från Arnold) och således bör vara väl 

känd af alla Lichenologer, torde förhållandet med P. alpicola 

TH. FR. och P. disereta NYL. kunna anses vara fullt utredt. 

P. conspersa (EHRH.). — Lich. Anteckn. p. 466. 

Utom på Parkijaur Morka (1. c.) är den anmärkt på stenar 

nära sjöstranden vid Tjamätis samt på ett klippblock i Saggat 

mellan Pakte Suollo och Qvickjock. 

Physcia pulverulenta (SCHREB.) y muscigena ACH. — Lich. 

Anteckn. p. 467. 

Afven anmärkt vid Tjamatis, Njavi, på högsta GB af 

Snjärrak samt vid Loddi Pakte. 

P. stellaris (L.) NYL. — Lich. Anteckn. p. 467. 

Parkijaur Morka pa gran, Aktse pa rönn och sälg. 

Ph. eesia (HoFFM.) NYL. — Lich. Anteckn. p. 467. 

Anmärkt äfven vid Jockmock, Björkholmen, Tjamätis, Aktse, 

Loddi Pakte. 

Ph. obscura (EHRH.) 8 virella (AcH.) TH. FR. — Ph. obsc. 

0 museteola ]. c. 

Flerestädes kring Qvickjock äfvensom pa Björkholmen pa sten. 

Xanthoria Iychnea (AcH.) TH. FR. a pygmea (Bor.) TH. FR. 

— X. controversa |. 

Anmärkt äfven vid a Pakte och Sarvisvaggi pa klippor 

och flyttblock. 

3 polycarpa (EHRH.) TH. FR. — var. laeiniosa 1. c. 

Parkijaur Morka på gran, Aktse pa gran och gamla väggar, 

på båda ställen fruktbärande. — X. pariteina (L.) är icke 

funnen i Lule Lappmark. 
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Pannaria rubiginosa (THUNB.) 8 conoplea (AcH.) — P. rubi- 

ginosa |. c. 

Afven anmärkt pa norra branten af Nammats, men endast 

steril. 

P. lepidiota (SMFLT). — Lich. Anteckn. p. 467. 

Utom de förut (1. ce.) angifna lokaler kunna anföras: Jock- 

mock nära vattenfallet i Lule elf, Skärfi, Nammats, Loddi Pakte, 

Pille Pakte samt pa de högsta topparne af Snjärrak. 

TP. Hookeri (SM.) TH. FR. Lich. Arct. p. 73. 

Njammats pa sydöstra brantens nedersta afsats, endast steril. 

tP. eleina (WNBG) TH. FR. Lich. Arct. p. 73. 

Jockmock vid stranden af Lule elf, Nammats pa norra 

branten nära invid den fasta bergväggen på lerskiffersplittror, 

Birna Pakte samt på låga klippväggar nedanför Loddi Pakte. 

— Förut inom Sverige funnen blott i Jemtland vid Handölsfallen 

och senare (1873) på toppen af Åreskutan erl. S. ALMQVIST. 

I Lecothecium corallinoides HoOFFM. 

Mathisudden, Jockmock, Björkholmen, Tjäåmåtis. 

L. asperellum (ACH.). — Lich. Anteckn. p. 478. 

Anmärkt äfven pa klippväggar nedanför Loddi Pakte. 

Placodium chrysoleucum (SM.) ACH. — Lich. Anteckp, p. 468. 

a rubinum (VILL.). — Pl. chrysoleucum 1. c. 

Afven anmärkt vid Passo och Njammats. 

& melanophtalmum (DC). — Pl. chrysol. 8 opacum |. c. 

Träffas tillsammans med hufvudarten pa alla för denna 

uppgifna lokaler. 

+ Pl. gelidum (L.) Ach. TH. Fr. Lich. Scand. p. 228. 
Nammats pa norra branten nära den fasta bergväggen pa 

lerskiffersplittror. 

T Pl. melanaspis (AcH.) TH. FR. Lich. Scand. p. 229. 

 Randijaur Morka vid vestra ändan på stenar vid sjöstranden, 

Björkholmen, Njave, Skärfi och Nammats på branterna, Birna 
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Pakte, Njungis på tidtals öfversvämmade stenar vid och i Tarra- 

jock, Qvickjock ofvanför prestgarden pa klippor i Kamajock. 

t Acarospora squamulosa (SCHRAD.) TH. FR. Lich. Scand. p. 213. 

Pa kolhaltiga öfver jordytan föga uppskjutande stenar pa 

norra sluttningen af Nammats, ytterst sparsamt. 

A. fuscata (SCHRAD.) TH. FR. Lich. Scand. p. 215. 

Ta peliscypha (WNBG.). 

På glimmerskiffer: Snjärrak, Njammats, Sarvisvaggi. 

ß rufescens (TURN.). — A. smaragdula Lich. Anteckn. p. 468. 

Ingalunda sällsynt, isynnerhet i de trakter, der den rådande 

bergarten är glimmerskiffer. — Alldenstund bada formerna (« 

& 8) uppenbarligen öfverga i hvarandra — en sadan öfvergangs- 

form träffades pa Njammats — torde ofvanstaende framställning 

i enlighet med TH. FRIES’ Lichenogr. Scand. p. 215 för när- 

varande vara den lämpligaste. TH. FRIES skrifver peliocypha, 

men anför atminstone 1. c. intet skäl till förändringen. En annan, 

möjligen beaktansvärd framställning af hithörande former lemnas 

af NYLANDER (Flora 1872 p. 364), enligt hvilken A. peliscypha 

och fuscata skulle vara skilda arter, men en till det yttre peliscypha 

mycket liknande varietet af fuscata torde ingalunda sällsynt 

förekomma. Tillräckligt material för bedömande af denna asigt 

saknas för närvarande. 

A. chlorophana (WNBG.) Mass. — Lich. Anteckn. p. 469. 

Anmärkt äfven vid Aktse Kallon, Tjackali, Skärfi, Birna 

Pakte, Loddi Pakte. 

Dimelena nimbosa (FR.). — Lich. Anteckn. p. 469. 

Anmärkt äfven pa Birna Pakte. 

D. oreina (FR.). — Lich. Anteckn. p. 469. 

Synes endast tillhöra Rapaändodalen, der den utom pa förut 

(l. ce.) uppräknade lokaler äfven förekommer på Tjackeli och 

nedanför Loddi Pakte. 

t Lecanora pallescens (L.) SCHER. 

a tumidula (PERS.) SCHER. vid Aktse pa sälg. 
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var. Turneri E. B. Aktse pa gran. 

var. upsaliensis (L.) pa mossa vid Tjackeli och Nammats. 

8 parella (L.) SCHAR. på jord vid Birna Pakte och på sten 

vid Nammats. 

L. protuberans (SMRFLT). Pertusaria TH. FR. Lich. Scand. p. 

305. — Lich.  Anteckn. p. 469. 

Anmärkt äfven vid Aktse på björk och al samt vid Njavi pa al. 

L. oculata (Dicks.), Pertusaria TH. FR. Lich. Scand. p. 307. — 

Lich. Anteckn. p. 469. 

Sasom ytterligare lokaler kunna anföras: Passo, Nammats, 

Tjackeli, Njammats, Snjärrak. 

EL. subfusca (L.). — Lich. Anteckn. p. 469. 

Afven anmärkt på glimmerskiffer pa nedre sluttningen af 

Snjärrak. 

8 hypnorum (WULF.). 

Här och der på fjellplataerna. troligen allmänt spridd ehuru 

ytterligare blott uppmärksammad vid Welkespulta. 

L. cateilea (AeH.) NYL. TH. FR. Lich. Scand. p. 245. — L. 

intumescens Lich. Anteckn. p. 469. 

På al vid Qvickjock nedanför Snjärrak. — Utmärkt genom 

den rödbruna 1. ljusröda, något pruinösa disken, men isynnerhet 

genom de 12—16 sporiga asci. — De af mig under namn af 

cateilea hitintills utdelade exemplar äro icke alla mikroskopiskt 

granskade; det är således möjligt att ett 1. annat exemplar med 

8 sporiga asci insmugit sig, hvilket lätt utrönes genom mikro- 

skopisk pröfning. 

L. frustulosa (DICKS.). — Lich. Anteckn. p. 469. 

; Spridd öfver hela området, äfven i skogstrakten. Ytterli- 

gare anmärkt vid Jockmock, Tjämatis, Passo, Skärfi, Rittok, 

Nammats, Snjärrak. 

L. rhypariza NYL. — Lich. Anteckn. p. 469. 

Ytterligare funnen på de nedersta fasta bergväggarna af 

Birna Pakte samt på låga klippor nedanför Loddi Pakte. 
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1 L. epanora AcH. TH. FR. Lich. Scand. p. 256. 

På glimmerskifferblock pa Rosbacken vid Qvickjocks prestgärd. 

1 L. varia (EHRH.) * symmicta ACH. TH. FR. Lich. Scand. p. 262. 

Pa al vid Qvickjock nedanför Snjärrak och Walli. 

Pertusaria bryontha (AcH.) NYL. TH. FR. Lich. Scand. p. 304. 

— Lecanora Lich. Anteckn. p. 470. 

Troligen spridd öfver fjellplataerna i hela området, ehuru 

ytterligare anmärkt endast vid Birna Pakte. 

P. panyrga (ACH.) TH. FR. Lich. Scand. p. 308. — Aspicilia 

verrucosa 5 panyrga Lich. Anteckn. p. 371. 

På gran vid Jockmock, Aktse, Tjackeli och Qvickjock; på 

mossa och jord vid Nammats och pa Wallislätten. 

1 P. Sommerfelti (FLKE) FR. TH. FR. Lich. Scand. p. 313. 

Pa sälg vid Aktse; pa al vid Qvickjock och Njavi. 

tP. glomerata (AcH.) SCHER. TH. FR. Lich. Scand. p. 314. 

På platån nedanför Nammats pa mossa. — En del af de 

hemförda exemplaren tillhöra 3 octomela NORM. Lich. Scand. 

p- 315. 

Obs. Pa flyttblock nedanför Snjärrak träffades en steril 

Pertusaria, hvilken till utseendet mycket nära liknar en af 

LOJKA »infra alpem Retyezat in Transsylvania» tagen, och först 

blott under nummer (1731), sedermera under benämningen 2. 

stalactiza NYL. n. sp. utdelad art. De fa exemplaren och der- 

till dessas sterila beskaffenhet hindra väl en fullkomligt säker 

bestämning, men da arten synes särdeles utmärkt, rekommen- 

deras den till eftersökning pa andra ställen. 

t Varicellaria rhodocarpa (KÖRB.) TH. FR. Lich. Scand. p. 322. 

Pa björk och en, äfven pa marken, spridd öfver hela oni- 

rådet. Hitintills anmärkt vid Jockmock ej långt från vatten- 

fallet i Lule elf, Aktse flerestädes, Tjackeli, Welkespulta, Snjärrak. 

Caloplaca pyracea (ACH.). — Lich. Anteckn. p. 470. 

Anmärkt äfven vid Aktse och Walli på al samt vid Jockmock 

vid stranden af Lule elf nedanför vattenfallet på hornblendesten. 
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C. Jungermannie (VAHL). -— Lich. Anteckn. p. 470. 

På jord och mossa temligen allmän. Utom förut uppgifna 

lokaler kunna nämnas: Passo, Nunnats ofvanför Aktse, Skärfi 

på branterna, Snjärrak, Birna Pakte. 

7% subolivacea TH. FR. Lich. Scand. p. 180. 

På mossa anmärkt blott vid Birna Pakte, men förekommer 

säkerligen på flere ställen. 

©. nivalis (KÖRB.) TH. FR. Lich. Scand. p. 191. — Biatorina 

Lich. Anteckn. p. 473. 

På mossbeklädda klippor och större flyttblock i den sub- 

alpinska och alpinska regionen. 

Utom den (l. c.) anförda växtlokalen är den anmärkt på 

södra branten nära högsta spetsen af Passo, vid Nammats pa 

lösa block nedanför norra sluttningen, på fasta bergväggar pa 

norra sidan och på toppar. vid Birna Pakte, på Njammelst och 

nedersta sluttningen af Snjärrak. 

1 Rinodina milvina (WNBG.) forma cacuminum TH. FR. Lich. 

Scand. p. 201. 

Förekommer pa de högsta topparne af Snjärrak pa sten. 

R. turfacea (WNBG.) — Lich. Anteckn. 470. 

Ar äfven anmärkt vid Aktse, pa marken, hvarifran den 

uppstiger pa stammen af rönn, Walli vid Tarrejock pa pil, Njavi 

pa murkna pilstammar. 

TB. mniarea (AcH.) f. caleigena Jr INR. bie SVS D.25, 

Lich. Scand. p. 195. 

Pa glimmerskifferblock i skogen nedanför Snjärrak, Jock- 

mock nära vattenfallet i Lule elf pa hornblendesten. 

Obs. I TH. FR. Lich. Scand. p. 198 anföres R. Conradi 

KÖRB. från Njunnats, från hvilken lokal den är mig obekant. 

Antingen har ifrågavarande art befunnits inblandad bland andra 

af mig från Njunnats sända arter, hvilket ej är osannolikt, då 

den säkerligen förekommer flerestädes, ehuru ej uppmärksammad, 

eller också är uppgiften ett misstag, i hvilket fall den bör utga. 
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Aspietlia verrucosa (ACH.). — Lich. Anteckn. p. 471. 

Anmärkt äfven vid Welkespulta. 

7A. gibbosa (ACH.) NYL. TH. FR. Lich. Scand. p. 276. 

Pa klippor och flyttblock sannolikt öfver hela området, ehuru 

blott anmärkt nedanför Spatneck nära Tarrajock samt vid Birna 

Pakte. 

ty squamata (Fw.) TH. FR. |. ce. 

Pa stenar vid stranden af Tarrajock midtemot nybygget 

Njungits. — Förut inom Skandinavien funnen blott vid Tromsöe 

pa Flöjfjeldet af TH. FRIES och af mig i Herjedalen pa Skarf- 

fjellet. 

4. pelobotrya (WNBG.) SMRFLT. — Lich. Anteckn. p. 471. 

Pa klippor och flyttblock här och der t. ex. Skärfi, Loddi 

Pakte, Snjärrak på öfversta spetsens vestra sida, Walli högsta 

bergtoppar vid början af »Släta Wall» på sluttningen mot 

fjellplatån. 

74. complanata KÖRB. TH. FR. Lich. Scand. p. 279. 

Pa lösa stenar i en uttorkad bäck vid Mathisudden samt 

vid Jockmock pa stranden af Lule elf nedanför vattenfallet pa 

hornblendesten. -— Inom Sverige förut funnen blott i Herjedalen 

på Skarffjellet och i Jemtland vid Handöl af S. ALMQVIST samt 

af mig i Herjedalen på stenblock vid vägen till Skarffjellen ej 

langt från Funnesdalens fäbodar. 

14. cinerea (L.) f. suberetacea NYL. Lich. Scand. p. 153. 

På glimmerskiffer vid Qvickjock. 

A. Myrini (FR.) NyL. Tu. FR. Lich. Scand. p. 283. — A. ci- 

nerea y Myrini Lich. Anteckn. p. 471. 

Anmärkt äfven pa Passo. 

A. alpina (SMRFLT.). — A. cinereorufescens p alpina I c. 

Sannolikt lika allmänt förekommande som följande art — 

träffas stundom på samma sten som denna — ehuru ytterligare 

blott anmärkt vid Aktse och Rittok. — Skiljes från följande 

genom tunnare bål med mer och mindre spridda areol®. Profvet 
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med K är afgörande. Thallus hos denna art färgas deraf i 

början gul, men strax derefter röd; hos följande deremot förblir 

thallus oförändrad. 

A. einereorufescens (ACH.). — Lich. Anteckn. p. 471. 

Förekommer pa de flesta besökta ställen t. ex. Nunnats 

ofvanföür Aktse, Passo, Nammats, Birna Pakte, Qvickjock pa 

Spjärrak och Walli, Njammeist. 

4A. lacustris (WITH.). — Lich. Anteckn. |. ec. 

Pa stenar vid vatten, säkerligen allmän, ehuru ytterligare 

uppmärksammad biott vid Jockmock och stranden af Lule elf. 

Obs. Vid Matlisudden pa stenar i en uttorkad strömfara 

observerades vid uppresan 1871 en Aspicilia, till utseendet full- 

komligt lik A. griseola TH. FR. Lich. Scand. p. 278, men inga 

exemplar insamlades da, utan dermed uppsköts till nedresan. I 

följd ‚af de besvärliga kommunikationerna blef det vid hemresan 

omöjligt, att göra någon närmare undersökning. Ehuru således 

ingen bestämd uppgift kan lemnas, förtjenar dock förhållendet 

omnämnas för vidare efterforskning framdeles. 

1 Hymenelia Prevostii (FR.) Aspicilia TH. FR. Lich, Scand. p. 

288. 

På låga, i jordbrynet liggande stenar nedanför norra bran- 

ten af Nammats sällsynt. 

Gyalecta foveolaris ACH. — Lich. Anteckn. p. 471. 

> Anmärkt äfven vid Nammats på norra branten. 

i G. peziza (MONT.) Anzi Cat. Sondr. p. 62. 

Pa jord vid Tjamatis på sluttningen af en liten kulle nära 

sjöstranden. 

TG. protuberans (ACH.) Sagiolechia KÖRB. 

Pa öfver jordytan föga uppskjutande Stenar pa norra slutt- 

ningen af Nammats mycket sällsynt. 

G. cupularis (EHRH.). — Lich. Anteckn. p. 471. 

Afven anmärkt pa branterna af Passo samt vid Jockmock 

vid stranden af Lule elf nära vattenfallet. 
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Pilophorus Cereolus (AcH.) TH. FR. P. Fibula TUCKERM. — 

Stereocaulon cereolinum Lich. Anteckn. p. 471. 

Jockmock pa klippor vid stranden af Lule elf samt vid 

Qvickjock pa klippor och flyttblock nedanför Snjärrak i gran- 

regionen, pa bada ställen fruktbärande. 

Hos äldre svenska författare förekommer denna art vanligast 

under benämningen Stereocaulon Cereolus 1. cereolinum, men 

dermed förblandas ofta en egentlig Stereocaulon, näml. St. pileatum 

ACH. TH. FR., hvilken icke ännu är funnen i Lule Lappmark. 

I enlighet med TH. FR. Lich. Scand. p. 55 är äldsta be- 

nämningen aterstäld, ehuru jag icke anser den fullt tillfreds- 

ställande. ACHARII beskrifning (Prodr. p. 89) synes väl ehuru 

icke afgjordt syfta på denna art, hvarjemte exemplar (alla?) i 

hans herbarium enligt TH. FR. |. ec. höra hit; men i Synopsis 

synes en förvexling hafva uppstatt, hvilken traditionelt fortgatt 

hos FRIES, STENHAMMAR, TH. FRIES. Då emellertid genom 

aterställandet af ACHARII äldsta benämning på båda arterna 

reda vinnes å en förut intrasslad sak, synas namnen P. Cereolus 

och St. pileatum för närvarande de bästa. Skulle framdeles 

nagra tvifvel väckas angående rättmätigheten af ACHARII be- 

nämning Cereolus, så bör TUCKERMANS namn Fibula träda i 

stället, alldenstund detta är fullkomligt klart, så att någon för- 

vexling vidare är omöjlig. 

t Cladonia pyxidata (L.) 8 chlorophea FLKE. 

Anmärkt endast vid Aktse, ehuru säkerligen spridd öfver 

hela skogsregionen. 

Cl. decorticata (FLKE) TH. FR. Lich. Scand. p. 91. 

a macrophylla (SCHER.). — Ol. coralloidea Lich. Anteckn. p. 471. 

Ytterligare anmärkt mellan Tjamatis och Snava. — Vid 

Qvickjock nedanför Snjärrak förekommer den med spensliga po- 

detier och mindre phyllocladier, närmande sig till den egentliga 

hufvudformen af decorticata, 8 primaria TH. FR. I. c. 

t Cl. verticillata (HOFFM.) TH. FR. Lich. Scand. p. 83. 

Qvickjock på Pakti Suollo i Saggatjaur. 
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Cl. botrytes (HAG.). — Lich. Anteckn. p. 471. 

Anmärkt äfven mellan Tjamatis och Sava, vid Aktse och 

nedanför Snjärrak. 

1 Cl. carneola TH. FR. Lich. Scand. p. 72. 

Vid Aktse, nedanför Snjärrak och vid Njavi. 

Cl. digitata (L.). — Lich. Anteckn. p. 472. 

Äfven anmärkt vid Aktse. 

Cl. cenotea (AcH.). — Lich. Anteckn. p. 472. 

Ytterligare observerad vid Aktse. 

1 Cl. sguamosa HoFFrm. TH. FR. Lich. Scand. p. 75. 

Qvickjock nedanför Snjärrak och pa Pakti Suollo i Saggat. 

Cl. papillaria (EHRH.). — Lich. Anteckn. p. 472. 

Anmärkt äfven vid Aktse pa sluttningen af Passo. 

Obs. Det är mycket sannolikt, att alla saväl i denna som 

1 föregående (Lich. Anteckn.) uppsats blott pa en eller annan 

lokal anmärkta Cladonia-arter äro allmänt spridda i hela skogs- 

regionen, hvilken blott pa fa punkter blifvit undersökt. 

Thamnolia vermicularis (SW.) MINKS Monogr. in Flora 1874. — 

Cl.? vermicularis Lich. Anteckn. p. 472. 

Här och der på fjellplatäerna etc., troligen ej sällsynt, ehuru 

hitintills föga uppmärksammad. Hos de fa exemplar jag ännu 

eger i behåll från Lule Lappmark har jag endast kunnat finna 

spermogonier. Enligt MINKS |. c. äro: »Apothecia aggregata in 

thalli protuberantiis lateralibus cavis, quasi receptaculis commu- 

bus cephaloideis, in strato medullari oriunda semperque immersa, 

primum tota involuta globosa, demum strato corticali receptaculi 

subcribrose perforato aperta discoidea immarginata,.. . . . minu- 

tissima, epithecio haud distinceto, thecio incolorato, hypothecio 

tenui luteolo 1. fuscidulo. Thec® subelavat& 1. subeylindric® 

creberrim® oetospor&, paraphysibus subcapillaribus parcis ob- 

vallate. Spore subelliptic®, subovoidex, obtuso-fusiformes, hy- 

aline, minute.» Beskrifningen är askadliggjord genom natur- 

trogna teckningar. Dessutom hafva mikroskopiska preparater 
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(genomskärningar af receptacula och apothecier af exemplar från 

Tyrolen och Gotland) blifvit mig och andra benäget meddelade. 

Sedan det lyckats Dr MINKS att finna utbildade apothecier 

till denna märkvärdiga växt torde den skiljaktighet i åsigter 

anses vara upphäfd, som i långliga tider delat Lichenologerna i 

2 partier, i det att somliga t. ex. MASSALONGO och NYLANDER 

ansett ifragavarande laf bilda ett eget slägte, andra t. ex. WALL- 

ROTH, E. FRIES, TH. FRIES påstått den vara »proles degenerata» 

af Cl. oracilis. — Sasom bekant är föres slägtet Thamnolia af 

NYLANDER tillsammans med Siphula till en egen tribus: Siphulei; 

MINKS deremot anser det böra bilda en egen familj, Thamno- 

liacei, liksom Cladonia hörande till Archilichenes TH. FR. Denna 

fraga torde väl ej fullt kunna afgöras, förrän apothecier blifvit 

funna- äfven hos Siphula. Det är att hoppas, att denna upp- 

täckt ej låter vänta på sig länge, då uppmärksamheten nu en 

sang blifvit riktad åt detta håll, och det är att förmoda att 

apothecierna hos Siphula förete något likartadt med dem hos 

Thamnolia. 

Gyrophora anthracina (WULF.). — Lich. Antechn. p. 472. 

Anmärkt pa södra sidan af Tjackeli i närheten af den fasta 

fjellväggen. — I TH. Fr. Lich. Scand. p. 166 säges om denna 

art: »Vix umquam infra terminum arborum lecta». Beträffande 

Lule Lappmark eger detta pastaende full tillämplighet, i det att 

af de 3 anmärkta lokalerna en ligger högt öfver trädgränsen, de 

båda öfriga vid eller i denna, men i de södra provinserna inom 

artens utbredningskrets torde förhållandet vara annorlunda. Åt- 

minstone eger jag 1 mitt herbarium ett exemplar, af mig taget 

1867 vid Kolsät i Herjedalen just på gränsen mellan detta land- 

skap och Helsingland. 

G. polyphylla var. deusta (L.) Fw. — Lich. Anteckn. p. 472. 

Ytterligare lokaler ej anmärkta, ehuru den säkerligen före- 

kommer på flere ställen inom skogsregionen. — Huruvida den 

är blott en varietet eller en skild art, derom har jag ännu ej 

fullt stadgat min öfvertygelse, men är mycket böjd för att 
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öfvergäa till den senare äsigten, savida jag efter ytterligare under- 

sökningar ? naturen finner den hållbar. Deremot måste jag anse 

den nya benämningen flocculosa HOFFM. öfverflödig. Visserligen 

hyllar jag den asigten, att en äldre benämning, så snart den 

blifvit tvifvelaktig eller ovisshet råder om dess rätta tillämpning, 

bör helt och hållet förkastas och en yngre antagas, helst om 

denna är så bestämd, att förvexling eller missförstånd icke 

kan eta rum; men beträffande närvarande var. i. art är den 

enligt alla äldre svenska författares asigt, hvilken genom tradi- 

tion öfvergatt till de yngre, den rätta Lichen deustus L. En 

sådan tradition, ytterligare styrkt genom växtens lokala förhal- 

landen vid Upsala, måste enligt min tanke ega större vitsord 

än ett exemplar i LINNÉS herbarium eller mer och mindre vack- 

lande beskrifningar. (Se härom TH. FR. Lich. Arct. p. 166). 

TG. arctica ACH. var. corrugata AcH. TH. FR. Lich. Scand. 

p- 161. 

Vid Qvickjocks prestgard pa Rosbacken, ytterst sparsamt. 

@. vellea (L.). — Lich. Anteckn. p. 472. 

Anmärkt äfven vid Tjamatis. 

G. spodochroa (EHRH.) AcH- — G. vellea 3 depressa |. c. 

Ytterligare anmärkt vid Aktse pa Passo, Skärfi, Rittok, 

Tjackeli. 

G. hirsuta (AcH.) FW. 

Anmärkt äfven pa Passo vid Aktse, men der liksom på 

öfriga uppgifna lokaler endast steril. 

Psora ostreata (HOFFM.). — Lich. Anteckn. p. 472. 

Afven anmärkt pa Randijaur Morka pa tall. 

Ps. demissa (RUISTR.) AcH. — Ps. atrorufa Lich. Anteckn. 

p. 472. 

Förekommer spridd öfver hela den alpinska och subalpinska 

regionen, mangenstädes ymnigt. 

Ps. eimereorufa (SCHER.). — Schereria Lich. Anteckn. p. 473. 

Ytterligare anmärkt vid Nammats och Spatneck. 
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Toninia squalida (ACH.). — Lich. Anteckn. p. 472. 

Äfven anmärkt vid Jockmock och Nammats. — Enligt TH. 

FR. Lich. Scand. p. 331 skulle den rätteligen heta T. squarrosa 

(AcH.) TH. FR., visserligen i öfverensstämmelse med prioritets- 

lagens allra strängaste fordringar, dock synes dessa här blifvit 

iakttagna med onödig stränghet. Om en och samma författare 

såsom här AcH. beskrifvit samma art under 2 olika benämnin- 

gar, så torde det enligt min tanke, vara temligen likeiltigt, 

hvilkendera citeras blott såsom synonym, sa framt icke derigenom 

förvirring uppkommer. När dertill en framåtskridande författare 

väl 1 allmänhet genom en senare benämning antingen korrigerar 

sig sjelf eller ådagalägger en bättre uppfattning, synes den yngre 

benämningen, likväl under förutnämda förbehåll, vara att före- 

draga framför den äldre, isynnerhet om den yngre derjemte 

under lång tid varit den allmänt brukliga. Mig synes följakt- 

ligen intet skäl förhanden att utbyta det vanliga namnet squa- 

lida ACH. mot det något äldre squarrosa ACH. 

i I. acervulata NYL. Bot. Not. 1853 p. 183, Lich. Scand. p. 216. 

Jockmock pa mossa vid stranden af Lule elf nedanför 

vattenfallet. 

1 T. fusispora (HEPP.) TH. FR. Lich. Scand. p. 334. 

Tjackeli enligt TH. FR. |. ce. 

T. syncomista (FLKE) TH. FR. Lich. Scand. p. 335. — Bilimbia 

Lich. Anteckn. p. 473. 

Ytterligare anmärkt blott vid Jockmock, ehuru troligen langt 

ifran sällsynt. 

T. eaudata (NYL.). — T. lugubris Lich. Anteckn. p. 472; Bi- 

limbia lugubris TH. FR. Lich. Scand. p. 387. 

Ytterligare anmärkt pa klippblock nedanför Nammats samt 

mellan Birna Pakte och Loddi Pakte. — Innefattades jemte 

Psora (Schzreria) eininereorufa SCHER. i SOMMERFELTS Lecidea 

lugubris, hvilken benämning följaktligen enligt min asigt endast 

kan blifva ett synonym till båda. Enligt TH. FRIES (Lich. 

Scand. p. 388) bör en annan benämning af SOMMERFELT näm- 
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ligen funerea antagas, i händelse lugubris förkastas; det är dock 

föga sannolikt, att L. funerea SMRFLT endast afser närvarande 

art, men om så är, bör denna benämning ega företräde framför 

L. caudata NYL. 

Thalloedema candidum (WEB.). — Thalloidima Lich. Anteckn. 

p- 472. 

Ytterligare anmärkt vid Nammats pa norra bergväggen. 

Th. ewruleonigricans (LIGHTF.) TH. FR. Lich. Scand. p. 336. 

—- Thalloidima vesiculare Lich. Anteckn. p. 472. 

Ytterligare lokaler ej anmärkta. — Det kan med skäl ifraga- 

sättas, huruvida det lichenologiska publikum finner sig belatet 

med att utbyta den allmänt brukliga benämningen vesiculare 

mot ofvan antagna »verbum sesquipedale»; men vill man följa 

prioritetslagens bud och såvida förhållandet i öfrigt är fullkom- 

ligt klart, sa finnes enligt min asigt ingen undflykt. 

Th. squalescens (NYL.), TH. FR. Lich. Scand. p. 340. — Thalloi- 

dima' rimulosum Lich. Anteckn. p. 473. 

Anmärkt äfven nedanför Skärfi på mossiga klippblock nära 

sjöstranden. 

Th. cumulata (SMRFLT) TH. FR. Lich. Scand. p. 341. — Bia- 

torina Lich. Anteckn. p. 473. 

På jord spridd öfver hela området, isynnerhet på fjellpla- 

taerna, mängenstädes ymnig. 

Beomyces roseus (PERS.). — Lich. Anteckn. p. 473. 

Anmärkt äfven pa branterna af Skärfi samt nedanför Rittok. 

Sphyridium placophyllum (WNBG.). — Lich. Anteckn. p. 473. 

Förekommer äfven langt ned i skogsregionen t. ex. pa Norsk- 

udden i Skalkajaur och vid Mathisudden (pä senare stället tagen 

af WICHURA enl. KÖRB. Par. p- 245). 

Bacidia umbrina (ACH.) « psotina (FR.) TH. FR. Lich. Scand. 

p- 365. — B. asserculorum 8 saxicola 1. c. 

Anmärkt äfven vid Nammats. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Ärg. 32. N:o 3. 2 

sp 
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Bilimbia melena (NYL.) ARN. — B. milliaria 1. c. 

Pa morkan mellan Parkijaur och Skalkajaur samt vid Tja- 

matis anmärktes en hithörande form, men da exemplaren för- 

kommit, kan nu ej afgöras, huruvida den bör föras till närva- 

rande art eller till milliaria (FR.). 

1 Diatorina diluta (PERS.) TH. FR. Lich. Arct. p. 185. 

Pa mossa vid Aktse ej langt från nybygget. 

TB. atropurpurea (SCHER.) TH. FR. Lich. Scand. p. 565, B. 

adpressa HEPP., KÖRB. Par. p. 143. 

Pa torra qvistar af Salix caprea vid Njavi. 

Biatora rupestris (SCOP.). — Lich. Anteckn. p. 473. 

Anmärkt äfven vid Jockmock pa hornblendesten vid stran- 

den af elfven nedanför vattenfallet. 

1" BD. Siebenhaariana (KÖRB.) TH. FR. Lich. Scand. p. 424. 

Pa sydöstra branten af Njammats. 

B. euprea (SMRFLT). — Lich. Anteckn. p. 474. 

Tillhör fjellplataerna, der den förekommer spridd. Utom l. c. 

anförda lokaler kunna nämnas Snjärrak, Njunnats, Welkespulta, 

Sarvisvaggi. 

B. vernalis (L.). — Lich. Anteckn. p. 478. 

Allmän öfver hela området. — Pa jord på fjellplataerna 

förekommer en form med hvit crusta och frukter, som något 

närma sig yngre former af B. cuprea. 

1.B. lucida (ACH.) TE. FR. Lich. Scand. p. 432. 

Jockmock på sten vid stranden af Lule elf i grannskapet 

af vattenfallet. — Förut ej uppmärksammad i arktiska zonen. 

B. Berengeriana (MASs.) TH. FR. Lich. Scand. p. 433. — B. 

miscella Lich. Anteckn. p. 474. | 

Ytterligare anmärkt vid Aktse flerestädes, Njavi samt vid 

Jockmock vid stranden af Lule elf nära vattenfallet. 

D. fusca (SCHER.) TH. FR. Lich. Arct. p. 195, Lich. Scand. 

p- 435 (a). — Lich. Anteckn. p. 474. 

Anmärkt äfven vid Nammats. 
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TB. fusca p tristior NYL. Lapp. or. p. 143. 

Njammelst på torfjord till höger om stigen, som leder från 

nybygget Njungis till sjön Tarrau. 

D. atrofusca (Fw.) HEPP., TH. FR. Lich. Scand. p: 436. 

Anmärkt äfven pa Snjärrak ofvanför trädgränsen. 

B. castanea HEPP., Lecanora TH. FR. Lich. Scand. p. 272. — 

Lich. Anteckn. p. 494. 

Ingalunda sällsynt; isynnerhet förekommer den spridd öfver 

hela subalpinska regionen. Såsom ytterligare lokaler kunna 

nämnas Birna Pakte samt mellan Snava och Aktse. 

TD. curvescens NYL. (MUDD), Lecanora TH. FR. Lich. Anteckn. 

p. 272 & 73 (sub castanea). 

På mossbeväxta klippväggar och flyttblock vid gränsen 

mellan den subalpinska och alpinska regionen t. ex. Passo pa 

toppen, Nammats. — Otvifvelaktist nära sammanhängande med 

föregaende. Huruvida den rätteligen bör upptagas sasom särskild 

art eller säsom en form af castanea, torde ännu vara ovisst. 

Skäl finnas för båda asigterna. Båda arterna 1. formerna visa 

sig konstanta och lätt igenkänliga. Öfvergångar har jag ej 

kunnat finna. Sporerna hos den senare äro enl. TH. FRIES |. c. 

betydligt större än hos den förra. 

NYLANDER (Lapp. or. p. 134, 135) och efter honom TH. 

FRIES (l. c.) föra B. castanea (incl. curvescens) till slägtet Le- 

canora pa grund af det anmärkningsvärda förhällandet att goni- 

dier förekomma inom apothecierna och dessa således endast till 

yttre "utseendet hafva excipulum proprium. Om ock detta för- 

farande måste gillas ur strängt vetenskaplig synpunkt, så möter 

det dock svårigheter vid den praktiska tillämpningen. Det blir 

nämligen omöjligt att på yttre utseendet skilja emellan en Le- 

canora och Biatora, helst som ett dylikt förhållande torde kunna 

uppvisas hos flera Biatora-arter såsom NYLANDER redan gjort 

beträffande Biatora fuscescens, hvilken således äfven skulle föras 

till Lecanora. (Se härom Flora 1872 p. 552). Förhållandet är 
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emellertid högst intressant och gifver ytterligare stöd åt en känd 

sak, att nämligen i naturen inga skarpa gränser kunna uppvisas. 

1B. Diapensie TH. FR. Lich. Scand. p. 439. 

På fjellplatäerna, troligen öfverallt der Diapensia växer. 

Anmärkt vid Nammats, på Tjackeli och Walli. 

+ B. fuscorubens (NYL.) TH. FR. Lich. Scand. p. 440. 

På i jordbrynet liggande lerskifferhällar på norra sluttningen 

af Nammats mycket sällsynt. — Af hvilken anledning min högt- 

ärade vän TH. FRIES, som städse och med rätt visat sig vara 

en så sträng prioritetsvän, här (1. c.) föredragit en yngre be- 

nämning framför en äldre, är mig icke fullt klart. Rätteligen 

borde väl förevarande art heta B. cinnamomea (FLKE) HELLB. 

Vet.-Ak. Förhandl. 1867 p. 273, ehuruväl, vare sig min ofull- 

komliga beskrifning (1. c.) eller den för hvarjehanda andra arter 

begagnade och blott på grund af ett herbariiexemplar åter upp- 

lifvade benämningen äfven torde kunna lemna rum för en annan 

asigt. Hvad deremot TH. Fries (Lich. Scand. p. 551) yttrar: 

»L. cinnamomea HELLB. Vet.-Ak. Förh. 1867 p. 273 (non FLKE, 

etsi externa facie simillima) est /£» (pilularis i. e. goniophila 

KÖRB.) »crusta levigata» etc. måste jag bestämdt bestrida, sa- 

som beroende på ett misstag. I af mig 1. c. beskrifna L. cin- 

namomea FLKE innefattas inga former af L. goniophila (FLKE) 

KÖRB., från hvilken senare skilnaden »hypethecio fuscoluteo» etc. 

bestämdt är angifven. Detta bekräftas ytterligare af de anförda 

lokalerna. TH. FRIES säger |. c.: »Lecta est ad calcem in Ne- 

ricia (Kumla, Tysslinge, St. Mellösa HELLB.)»; men ingen af 

dessa lokaler — exemplar från St. Mellösa (Råsta) äro dess- 

utom icke på kalksten — anföres i min uppsats (1. c.), utan 

den enda lokalen Glanshammar, hvilken lokal också är den enda, 

som för L. cinnomomea uppgifves i Nerik. Lafveg. p. 72, i 

hvilken afhandling de af TH. FRIES (Lich. Scand. p. 551) an- 

förda lokaler riktigt återfinnas under L. goniophila p. 73. Skulle 

således intet annat hinder för atertagandet af den äldsta be- 

nämningen (cinnamomea FLKE) förefinnas, än den nu vederlagda 
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äsigten, att L. cinnamomea (FLKE) HELLB. skulle innefatta 

dels L. fuscorubens NYL., dels L. goniophila (FLKE) KÖRB,, 

ser jag intet skäl, hvarföre ej prioritetslagen skulle fa gälla här 

liksom annorstädes. 

B. sphacelata TH. FR. Lich. Scand. p. 445. — Lich. Anteckn. 

p. 474 (ut forma recedens B atrofusce an forsan L. per- 

fidiosa NYL.). 

Anträffad i fa exemplar nedanför Njammats (1864), ater- 

fanns den (1871) pa mossiga klippblock nedanför norra branten 

af Nammats samt pa dylik lokal nedanför Snjärrak ymnigt. — 

Utdelad af mig under namn af Lecidea perfidiosa NYL. 

DB. mollis (WNBG.) TH. FR. Lich. Scand. p. 457. — B. rivulosa 

ß mollis Lich. Anteckn. p. 474. 

Anmärkt äfven pa Aktse Kallou. 

b. cesiopruinosa (SCHER.) TH. FR. Lich. Scand. p. 453. — 

Lecanora sordida Lich. Anteckn. p. 470. 

På sluttningen af Nunnats fjellplata, pa vestra, inat stu- 

pande sidan (nära marken) af de väldiga klippblock, som be- 

nämnas Aktse Kallou (Aktse stenar). — Flera lokaler ej an- 

märkta. 

TB. obnubila Tu. FR. & HELLB. Lich. Scand. p. 459. 

På låga syenitklippor, på vestra sluttningen af Njammelst 

norr om gängstigen, som leder till sjön Tarrau. — Liknar till 

utseendet en yppig A griseoatra af följande art, med hvilken 

denna med lika rätt torde kunna förenas, som B. Lulensis. 

B. leucophea (FLKE) TH. FR. Lich. Scand. p. 459. 

a genuina (KÖRB.) TH. FR. |. c. 

På lösa stenblock söder om sjön Tarrau på Tjurvinudden 

(Tjurvinjarke). 

18 griseoatra (Fw.) TH. FR. Lich. Scand. p. 460. 

På klippor nedanför Spatneck nära Tarrajock samt på 

flyttblock vid Birna Pakte. — Till hufvudarten föres (TH. FR. 

I. c.) såväl Biatora panzola FR. L. E. p. 273 som Lecidea Lulensis 
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HELEB. Lich. Anteckn. p. 475. För den, som endast sett dessa 

bada, synes det utan tvifvel underlist, att förena dem till en 

art, men sammanhanget torde bli klarare efter granskning af 

flere mellanliggande former, hvarpa jag för närvarande saknar 

tillgång. 

B. fuscescens (SMRFLT). — Lich. Anteckn. p. 474. 

På hvarjehanda trädslag, ss. björk, al, pil, gran och en öfver 

hela området, ehuru sällsyntare i de lägre trakterna, der den 

blott är anmärkt vid Tjamatis. 

B. Tornoénsis (NYL.). — Lich. Anteckn. p. 474. 

Ytterligare anmärkt vid Jockmock pa gran vid Tjämätis, 

mellan Tjamätis och Snava samt vid Njungis pa björk; pa mar- 

ken vid Aktse Kallou. 

iB. erythrophea (FLKE) TH. FR. Lich. Scand. p. 465. 

På pilbark vid vägen mellan Qvickjock och Njungis nära 

Tarrajock. 

BD. pheostigma KÖRB. Syst. p. 199; B. obscurella (SMRFLT) 

TH. FR. Lich. Scand. p. 467. 

Anmärkt äfven vid Jockmock pa gran. 

Enär SOMMERFELTS L. obscurella äfvensom hans L. nitida 

enligt TH. FR. 1. c. blott delvis afse närvarande art, kan jag ej 

tillerkänna dessa benämningar, ehuru äldre, prioritet framför 

den Körberska. 

1 .B. Cadubrie Mass. TH. FR. Lich. Scand. p. 468. | 

Vid Qvickjock nedanför Snjärrak på torra granqvistar. 

B. rufofusca ANZI, TH. FR. Lich. Scand. p. 476. — B. deco- 

lorans 8 cinnamomea HELLB. Lich. Anteckn. p. 473. 

Snjärrak på fjellplatån ofvanom björkregionen; flere lokaler 

ej anmärkta. 

1 B. epiphea (NyL.) TH. FR. Lich. Scand. p. 477, B. collodea 

TH. FR. Spitsb. p. 36. 

På mossbeväxta klippblock nedanför Snjärrak i granregionen 

samt på släta Walli. — Skiljes från sina närmaste stamsläg- 
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tingar, B. vernalis och Tornoönsis, utom i andra afseenden, 

hufvudsakligen genom 12—16-sporiga asci, hvilken karakter 

dock icke uppgifves i TH. FR. Spetsb. Il. c. Synonymet sarcodea 

Te. FR. Lich. Scand. p. 477 är förmodligen uppkommet genom 

skrif- eller tryckfel. 

1 Biatorella microhema NORM., TH. FR. Lich. Scand. p. 400. 

Pa Salix — såsom vanligt pa bark, hvars öfverhud af- 

fallit — vid Aktse vesterut från nybygget, mycket sällsynt. 

Blastenia leucorea (ACH.) Lich. Scand. p. 392. Lich. Anteckn. 

p. 474. 

Anmärkt äfven vid Tjamatis. — Såsom en sjuklig, hit- 

hörande form anför TH. FR. Lich Scand. p. 393 Biatorina 

fraudans HELLB. Lich. Anteckn. p. 462. Alldenstund den ej 

aterfanns pa min senare resa och de fa exemplar som hemfördes 

1864, för närvarande befinna sig hos TH. FRIES, kan jag ej nu 

yttra mig om denna äsigt. 

i Lopadium fecundum TH. FR. Lich. Scand. p. 391. 

Nammats på och nedanför norra branten på mossa. 

Rhexophiale coronata TH. FR. — Lich. Anteckn. p. 474. Lecidea 

rhexoblephara NYL. in Enumer. gener. suppl. p. 337, Lich. 

Scand. p. 240. 

Ytterligare anmärkt vid Njunnats och pa mossbetäckta 

klippblock nedanför Snjärrak. — Huru svart det stundom är att 

iakttaga prioritetslagens bud, visar sig här. NYLANDERS be- 

nämning är, sa vidt jag kunnat finna, den äldre. Senare be- 

skrefs den af TH. FRIES i Lich. Arct. p. 204 såsom ett eget 

slägte på grund af spore tetrablaste, icke såsom NYL. Lapp. 

or. p. 163 antager »ob marginem apotheciorum crenato-diffractum», 

om också namnet Rhexophiale härpå grundar sig, hvarom hvar 

och en, som genomläser beskrifningen i Lich. Arct. 1. ce. lätt 

kan öfvertyga sig. Vill man nu bibehålla den ss. eget slägte 

— att den icke kan föras till Lecidea, om man ej gifver detta 

slägte samma utsträckning, som NYLANDER gjort, är sjelf klart — 
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sa kan man ej annat än ge den yngre benämningen företräde, 

savida man icke vill kalla den Rhexophiale rhexoblephare, hvilket 

synes mindre lämpligt. Kan den deremot inpassas i något annat 

slägte, så att slägtnamnet Rhexophiale blir öfverflödigt, då bör 

på grund af prioritet NYLANDERS artnamn antagas. 

t Catholechia pulchella (SCHRAD.), Buellia TH FR. Lich. Scand. 

p- 588. 

Skärfi pa sydöstra branten, Nammats nedanför norra branten 

pa lösa klippblock samt på södra väggen af den dalsänkning, 

som delar fjellets topp i 2 delar. 

t Arthrospora acclinis (FW.) KÖRB., TH. FR. Lich. Scand. p. 585. 

Quickjock pa norra stranden af Saggat mellan Pakti Suollo 

och prestgarden pa Salices. 

t Lecidea atrobrunnes (RAM.) SCHER. TH. FR. Lich. Scand. 

p. 481. 

Birna Pakte pa södra sidan pa de första fasta bergväggarne. 

IL. auriculata TH. Fr. Lich. Scand. p. 499. 

a evoluta TH. FR. |. c. 

B diducens (NYL.) TH. FR. |]. e. 

Hufvudformen är funnen söder om sjön Tarrau pa Tjurvin- 

jarka pa samma lösa stenblock, der den ursprungliga L. Lusenis 

upptäcktes. Forma 3 är tagen nedanför Rittok, pa Snjärrak 

samt mellan Birna Pakte och Loddi Pakte. 

1 LC. platycarpa (AcH.) KÖRB. Syst. p. 249. 

På flyttblock nedanför Birna Pakte, Snjärrak pa klipp- 

väggar. | 

IL. superba KÖRB. Syst. p. 248. 

På kalkhaltiga klippblock på Nunnats fjellplata ofvanför 

Aktse samt vid Nammats; Jockmock på hornblendesten vid 

stranden af Lule elf; Njammats på glimmerskiffer (Biatora phxa 

32 arctoa HELLB. Lich. Anteckn. p. 462). — TH. FRIES förenar 

Biatora phea KÖRB. Par. p. 150 med Lecidea platycarpa och 

B. phxa £ arctica HELLE. med L. superba, ss. afvikande for- 
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mer, hvarefter alla sammanföras under namn af Lecidea macro- 

carpa (DC.) TH. FR. Lich. Scand. p. 505. Tillräckligt material 

för bedömande af denna äsigt fattas mig för närvarande. 

tr LC. petrosa ARn., TH. FR. Lich. Scand. p. 511. 

På flyttblock nedanför Snjärrak samt på föga öfver marken 

uppskjutande lerskifferblock vid Nammats. 

L. Dicksonii ACH. — Lich. Anteckn. p. 475. 

Ytterligare anmärkt pa Passo, Nammats och Njammelst 

samt nedanför Loddi Pakte. 

1 L. Xanthococca SMRFLT, TH. FR. Lich. Scand. p. 517. 

Jockmock pa ligenum vid stranden af Lule elf nedanför 

vattenfallen. 

L. crassipes (TH. FR.) NYL. TH. FR. Lich. Scaad. p. 520. — 

Helocarpon Lich. Anteckn. p. 473. 

Ytterligare anmärkt nedanför och på toppen af Nammats, 

Njammelst, Snjärrak. 

1 LC. assimilata NYL., TH. FR. Lich. Scand. p. 521. 

Nammats pa mossa. — Innefattades jemte mycket annat i 

L. alpestris SMRFLT, hvilken benämning enligt min asigt endast 

kan användas sasom synonym för flera arter. 

1 L. neglecta NyL., TH. FR. Lich. Scand. p. 524. 

Iakttagen endast nedanför Birna Pakte och Loddi Pakte 

pa flyttblock, men torde väl vara långtifrån sällsynt. 2 

L. impavida TH. FR. Lich. Scand. p. 529. — L. Mosigii Lich. 

Anteckn. 475. 

Anmärkt äfven pa Tjackeli, vid Birna Pakte och paNjammelst. 

IL. furvella NYL., TH. FR. Lich. Scand. p. 530. 

Pa klippblock nedanför Birna Pakte och Loddi Pakte. 

L. armeniaca (DC.) FR., TH. FR. Lich. Scand. p. 532. , 

; På norra sluttningen af Skärf. 
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+ aretogena TH. FR. Lich. Scand. p. 533. — L. armeniaca £ 

melaleuca Lich. Anteckn p. 475. 

Pa öfversta topparna af Passo och Porreti. 

L. agleea SMRFLT, TH. FR. Lich. Scand. p. 534. 

 Anmärkt äfven pa Walli och vid Welkespulta samt nedan- 

för Loddi Pakte och på de nedre fasta bergväggarne i Birna 

Pakte. 

L. elata ScHAR., TH. FR. Lich. Scand. p. 535. — Lich. An- 

teckn. p. 475. 

Anmärkt äfven pa Nammats och Birna Pakte. 

L. stenotera NYL., L. alpestris TH. Fr. Lich. Scand. p. 536. 

— L. alpestris $ toninioides Lich. Anteckn. p. 475. 

Tillhör fjellplataerna, der. den förekommer pa naken jord, 

pa sina ställen ymnigt. Ytterligare anmärkt pa Tjavtjasvarton 

nära nybygget Snava, vid Welkespulta och på Snjärrak. 

Enär Lecidea alpestris SMRFLT innefattar utom närvarande 

art äfven L. assimilata, borealis, Toninia syncomista och Bilimbia 

milliaria, så bör enligt min tanke denna benämning helt och 

hållet förkastas, helst som dessutom en L. alpestris FR. finnes, 

hvilken ännu är outredd och troligen aldrig kan utredas. Af de 

benämningar — L. stenotera NYL. och L. toninioides HELLB. —, 

som oomtvistadt afse närvarande art, är NYLANDERS den äldre 

och bör väl derför antagas, ehuru jag icke är fullt öfvertygad 

om dess identitet med min toninioides. Då emellertid hvad jag 

känner af L. stenotera NYL. blott utgör en mager hithörande 

form, år 1864 hemförd från Lule Lappmark, måste jag förlita 

mig på NYLANDERS beskrifning och TH. FRIES” auctoritet. L. 

Dovrensis NYL. är en äldre benämming, men omtvistad. 

L. borealis KÖRB. Syst. p. 534; L. limosa TH. FR. Lich. Scand. 

p. 538. — L. alpestris Lich. Anteckn. p. 475. 

Här och der pa fjellplataäerna, ehuru ingenstädes ymnig. 

Utom pa de 1. c. anförda lokaler är den anmärkt äfven vid 

Nammats. — Alldenstund L. limosa ACH. enl. TH. FR. I. c. 

äfven innefattar Toninia syncomista, och NYLANDER under samma 
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benämning äfven anför L. assimilata (Lapp. or. p. 158), har jag 
+ . 

ansett den Körberska benämningen som klart och oomtvistadt 

afser närvarande art, böra föredragas. 

17. pallida TH. FR. Lich. Scand. 539. 

På förvittrande glimmerskifferblock nedanför Snjärrak till- 

sammans med Pilophorus Fibula. — Rödbruna cephalodier före- 

komma pa thallus 1. mellan verrucas thalli, men huruvida de 

här på stället tillhöra L. pallida eller den inblandade Pilophorus, 

maste jag lemna oafgjordt. 

Enligt NYL. Lich. Scand. p. 228 och Lich. Lapp. or. p. 158 

skulle denna art vara den ursprungliga L. Dovrensis NYL., 

hvilket bestrides af TH. FRIES I. c. Denna tvist kan svarligen 

afgöras af någon annan än parterna sjelfva. Dock synes af de 

skäl TH. FRIES ]. c. anfört framgå, att L. Dovrensis NYL. är 

en oklar benämning, som först tillagts L. stenotera och senare 

L. pallida. Då dertill kommer, att,7. pallida TH. FR. är en 

fullkomligt känd art, utgifven 1 en mängd exemplar (Exsicc. TH. 

FR. N:o 21), så synes mig denna benämning, i det skick frågan 

för närvarande befinner sig, böra föredragas. 

L. aretica SMRFLT. — Lich. Anteckn. p. 475. 

Temligen allmän i alpinska och subalpinska regionen och 

torde väl äfven förekomma i regio silvatica. Huru langt ned 

den går är ännu obekant; de lägsta ställen, der den hitintills 

träffats, äro i Qvickjocksdalen nedanför Njammats och Snjärrak 

och i Rapa-Adnodalen mellan Aktse och Snava. 

1 L. goniophila KÖRB. Syst. p. 235, L. eleochroma 2 pilularis 

TH. FR. Lich. Scand. p. 543. 

Björkholmen pa stenar vid stranden. — Enligt TH. FR. 

Lich. Scand. p. 547 föres hit en forma acrocyanea — dock 

öfvergaende i « latypea (L. Sc. p. 543) — af mig insamlad pa 

klippblock nedanför Snjärrak och utdelad under namn af »L. 

enteroleuca secundum TH. FRIES». Här inrymmes också Biatora 

arctoides HELLB. Lich. Anteckn. p. 462 såsom en form »sat 

recedens». — Till L. el@ochroma föres likaledes ss. var. A mu- 
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scorum (WULF.) TH. Fr. = L. Wulfenii KÖRB. Par. p. 216, 

som enl. TH. FR. Lich. Scand. p. 546 är af mig tagen vid 

Njavi ad lignum. — Jag måste för närvarande inskränka mig 

till att blott referera detta, enär jag uppriktigt sagdt behöfver 

längre tid och rikare material än som för tillfället står till mitt 

förfogande, för att blifva fullt förtrogen med den vidtfamnande 

arten L. eleochroma TH. FR. |. c. 

L. elabens FR., TH. FR. Lich. Scand. p. 554. — Lich. Anteckn. 

p. 475. 

Anmärkt äfven vid Jockmock. 

1 L. pyenocarpa KÖRB., TH. FR. Lich. Scand. p. 555, Biatorina 

microbotrys TH. FR. & HELLB. Nerik. Lafveg. p. 25. 

Walli fjellplatå på lösa splittror af hornblendesten. 

+ L. erratica KÖRB., TH. FR. Lich. Scand. p. 556. 
Qvickjock pa holmen Pakti Suollo i Saggatjaur (Lich. Scand. 

p- 957 ut forma abnormis). 

1 L. conferenda NYL., TH. Fr. Lich. Scand. p- 560. 

Pa glimmerskifferblock nedanför Snjärrak. 

Sarcogyne simplex (Dav.) TH. FR. Lich. Scand. p. 407. — S. 

privigna Lich. Anteckn. p. 476. 

Anmärkt äfven vid Rittok och Nammats. 

TS. clavus (DC.) Tu. FR. Lich. Scand. p. 409. 

Jockmock vid stranden af Lule elf nära vattenfallet, Snjärrak 

pa klippblock i granregionen, Birna Pakte på flyttblock 1 när- 

heten af katan. 

Buellia chionophila (Tu. FR.) Lich. Scand. p. 112 sub Rhizo- 

carp. — Rhizocarpon geographicum 8 alpicolum Lich. 

Anteckn. p. 476. 

Säkerligen spridd öfver större delen af omradet, ehuru blott 

anmärkt vid Rittock och Njammelst. — Min anmärkning om 

sporerna (Lich. Anteckn. p. 476) härleder sig af en förvexling, 

i det att efter hemkomsten ett annat exemplar, än det jag trodde 

mig förut ha granskat, blef undersökt. 
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B. efigurata Anzı, TH. FR. Lich. Scand. p. 613 och Rhizo- 

carp. — B. concinna 2 effigurata Lich. Anteckn. p. 476. 

Nedanför södra branten af Rittok, dels pa lösa klippblock, 

dels pa den fasta bergväggen. — Ytterligare lokaler ej anmärkta. 

1 .D. lepiocline (Fw.) KÖRB., TH. FR. Lich. Scand. p. 598. 

Jockmock vid stranden af Lule elf nära vattenfallet pa 

hornblendesten. 

B. moriopsis (Mass.) TH. FR. Lich. Scand. p. 606. — B. cora- 

cina Lich. Anteckn. p. 476. 

Anmärkt äfven pa toppen af Passo, pa Tjavtjasvarton samt 

pa klippblock nedanför norra branten af Nammats. 

B. Rittokensis HELLB., Rhizocarpon TH. FR. Lich. Scand. p. 615. 

Ytterligare anmärkt pa Nunnats och Passo, pa klippblock 

nedanför Nammats och vid Birna Pakte. 

1 B. Copelandi KÖRB., Rizocarpon TH. FR. Lich. Scand. p. 615. 

På klippblock nedanför norra branten af Nammats. 

TB. pallescens * glaucescens TH. FR. Lich. Scand. p. 621 (sub 

Rhizocarp.). 

Sydöstra branten af Tjackeli nära invid den fasta berg- 

väggen pa lerskifferhällar. 

T Rhizocarpon grande (FLKE) ARN., TH. FR. Lich. Scand. p. 

624 (forma = Lecidea empetr&a NYL.). 

Nedanför Nammats pa flyttblock tillsammans med Biatora 

rivulosa och Buellia moriopsis. 

i Rh. distinetum TH. FR. Lich. Scand. p. 625. 

På klippblock nedanför Snjärrak. 

t* Rh. Oederi (WEB.) KÖRB., TH. FR. Lich. Scand. p. 626. 

Jockmock, Pakti Suollo. 

1 Bh. calcareum (WEıS) TH. FR. FR. Lich. -Scand. p. 631. 

På norra branten af Nammats; Qvickjock enl. TH. FR. 1. c. 

i Opegrapha abscondita TH. FR. Bot. Not. 1867 p. 154. 

Aktse Kallou på vestra sidan. 
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Gyphelium tigillare AcH. — Lich. Anteckn. p. 477. 

Ytterligare anmärkt vid Jockmock på trädväggen vid kyrkan, 

Randijaur Morka på tall, Aktse på gran, Pakti Suollo på stub- 

bar af barrträd. 

Dermatocarpon miniatum (L.). — Lich. Anteckn. p. 477. 

Anmärkt äfven pa Björkholmen. 

12 complcatum (SW.), TH. FR. Lich. Arc p. 293: 

Vid Aktse och Njavi. 

D. rufescens (ACH.) TH. FR. Lich. Arct. p. 254. — Lich. An- 

teckn. p. 477. 

Ytterligare anmärkt pa Passo och Skärfi. 

D. cinereum (PERSs.) TH. FR. Lich. Arct. p. 256. 

; Säkerligen allmän, ehuru ytterligare uppmärksammad blott 

vid Birna Pakte. 

1 Normandina viridis (ACH.) TH. FR. Lich. Arct. p. 256. 

På torfjord och mossa iakttagen pa Norskudden i Skalka- 

jaur, vid Aktse flerestädes, pa Njammelst samt pa Pakti Suollo 

1 Saggatjaur. 

t Endocarpon pulvinatum TH. FR. Lich. Arct. p. 257. 

Njammats pa sydöstra sidan nära intill den fasta berg- 

väggen pa lösa klippblock. 

+ E. rivulare NORM. Bot. Not. 1872. 

Pa tufvor af Tortula tortuosa öfverst pa Nammats, De- 

terminavit amicus TH. FRIES. — Förut funnen endast vid Tromsö 

samt i Porsanger af J. M. NORMAN. 

Microglena sphinetrinoides (NYL.) TH. FR. Lich. Arct. p. 261. 

— Weitenwebera Lich. Anteckn. p. 477. 

Ytterligare anmärkt vid Nammats, Rittok, Snjärrak. 

t Belonia russula KÖRB. Par. p. 22. 

Jockmock på klippblock vid stranden af Lule elf ej långt 

från det största vattenfallet. — Förut funnen i Riesengebirge, 
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pa några ställen i Norge (J. M. NORMAN) samt i Jemtland vid 

Ullan nedanför Areskutan (S. ALMQVIST). 

TB. incarnata TH. FR. & GREWE in Vet.-Akad. Förh. 1864 

p. 274. 

Pa mossa nedanför Nammats tillsammans med Microglena 

sphinetrinoides. — Förut funnen endast i Vestergötland och 

Nerike. 

1 Segestria chlorotia (AcH.); Sagedia macularis 8 chlorotica 

KÖRB. Syst. p. 364. 

Norra branten af Nammats pa i jordbrynet uppskjutande 

klippor. 

TS. mamillosa TH. FR. Lich. Arct. p. 262. 

Njammelst på torfjord till höger om gangstigen, da man 

gar ifran nybygget Njungis till sjön Tarrau. — Inom Sverige 

förut funnen blott i Jemtland vid nordvestliga hörnet af Sylen 

(S. ALMQVIST). 

Staurothele clopima (WNBG.). — Lich. Anteckn. p. 477. 

Anmärkt äfven pa Passo och Nammats. 

Polyblastia scotinospora (NYL.). — Lich. Anteckn. p. 478. 

Ytterligare anmärkt vid Nammats och Snjärrak. — Vid 

Jockmock pa stenar vid stranden af Lule elf träffades ett par 

exemplar af en Polyblastia, till utseendet liknande scotinospora, 

men sporis magnis S:mis muriformi-polyblastis demum luteolo- 

fuscescentibus 1. nigricantibus. — Nedanför Birna Pakte togs en 

annan art: sporis magnis 8:nis incoloratis. De få exemplar, 

som insamlades, äfvensom brist pa exemplar till jemförelse till- 

låta ej. någon säker bestämning för närvarande. 
' 

P. intercedens (NYL.). — P. hyperborea Lich. Anteckn. p. 478. 

Ytterligare anmärkt pa Walli och vid Jockmock. 

i P. terrestris TH. FR. Lich. Arct. p. 265 forma saxicola: sporis 

magnis S:nis ellipsoideis 1. oblongis luteolis. 

"Jockmock vid stranden af lilla Lule elf nedanför vatten- 

fallen. — En troligen hithörande form träffades vid Tjamatis 
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pa en kulle vid sjöstranden, men exemplaret har förkommit. — 

Förut funnen i Jemtland Areskutan vid Skutan samt Snasa- 

högen (S. ALMQVIST). 

t Thelidium methorium (NYL.) Vet.-Ak. Förh. 1860. 

Jockmock på klippor vid stranden af Lule elf nära vatten- 

fallet på tidtals öfversvämmade ställen tillsammans med Aspi- 

cilia lacustris. Determinavit amicus TH. FRIES. — Nedanför 

Snjärrak på flyttblock af glimmerskiffer förekom en Thelidium- 

art, äfvensom en annan art af samma slägte togs på Njammats 

1864; men på de få och ofullständiga exemplaren kan för när- 

varande intet säkert omdöme grundas. 

Verrucaria margacea WNBG. — Lich. Anteckn. p. 478. 

Anmärkt äfven vid Jockmock och Skärf. 

tV. hydrela ACH., TH. FR. Lich. Arct. p. 270. 

Pa klippblock nedanför Birna Pakte. 

TV. rupestris SCHRAD. TH. FR. Lich. Arct. p. 271. 

Pa i jordbrynet liggande lerskifferhällar pa norra sluttnin- 

sen af Nammats tillsammans med Biatora fuscorubens. 

Obs. Åtskilliga hemförda Verrucaria-arter kunna i an- 

seende till exemplarens ringa antal och ofullständighet icke för 

närvarande bestämmas. Exemplar af dessa liksom af öfriga, 

nu blott omnämda pyrenocarper hafva blifvit lemnade till TH. 

FRIES, hvilken under fortgången af Lichenographia Scandiavica 

snart kommer att egna Skandinaviens samtliga pyrenocarper en 

sorgfällig granskning. 

Leptorhaphis epidermidis (AcH.). — Lich. Anteckn. p. 478. 

Anmärkt äfven vid Aktse. f 

t Collema pulposum BERNH., TH. FR. Lich. Arct. p. 277. 

Pa södra branten af Skärfi. 

10. furorum AcH. Tu. FR. Lich. Arct. p. 278. 

På norra sluttningen af Nammats. 

1 C. flaccidum ACH. Symechoblastus TH. FR. Lich. Arct. p. 281. 

Björkholmen på stenar vid stranden. 
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f Leptoyium subtile (SCHRAD.), KÖRB. Par. p. 424; NYL. Lich. 

Scand. p. 34. 

Aktse nordost om nybygget pa mossa och jord. 

IL. saturninum (Dicks.), TH. FR. Lich Arc. p. 282. 

På rönn vid Aktse vesterut ifrån nybygget, äfven med frukt. 

t Polychidium muscicolum (SW.), TH. FR. Lich. Arct. p. 284. 

Pa mossa vid Skärf, Nammats och Njammelst. 

Pyrenopsis granatina (SMRFLT). — Pannaria Lich., Anteckn. 

p. 467. 

Ytterligare anmärkt vid Tjamatis, Aktse på fjellplatan 

ofvanför nybygget samt vid Nammats. 

TP. hematopis (SMRFAT), TH. FR. Lich. Arct. p. 284. 

Jockmock vid stranden af Lule elf, Passo, Birna Pakte. 

P. pulvinata (SCHER.). — Pannaria hamalea Lich. Anteckn. 

p, 468. 

Ytterligare anmärkt pa lösa lerskiffersplittror pa öfversta 

toppen af Nammats samt pa flyttblock af samma bergart pa 

Nunnats fjellplata ofvanför Aktse. 

+ P. ocellata Tu. FR. Bot. Not. 1866 p. 17. 
Nammats pä lerskiffersplittror nära den fasta bergväggen 

på norra sidan samt pa låga klippväggar nedanför Loddi Pakte, 

pa bada ställena tillsammans med Pannaria eleina. — Förut 

inom Sverige funnen blott i Jemtland vid Handölsfallen (S. 

ALMQVIST). 

Phylliscum endocarpoides NYL. — Lich. Anteckn. p. 478. 

Ytterligare iakttagen vid Tjamatis, pa Tjavtjasvarton, Birna 

Pakte, mellan Birna Pakte och Loddi Pakte, Nammats samt 

nedanför Loddi Pakte. — Observerades äfven pa klippor vid 

Holmsund utanför Umea. 

1 Spilonema revertens NYL. in Fiora 1865 p. 601. 

På låga lerskifferhällar pa norra branten af Nammates. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 3. 6 
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+ Zphebe pubesesns (L.), TH. FR. Lich. Arct. p. 289. 

Vid Jockmock, pa Passo och Njammelst. 

Sasom af föregaende förteckning synes, äro de för Lule 

Lappmark ej förut kända arter och former 93, hvilket antal 

tvifvelsutan kommer att betydligt ökas, om de vidsträckta trakter 

inom omradet, hvilka i lichenologiskt afseende äro alldeles okända, 

synnerligast de lägre skogstrakterna, blefve närmare undersökta. 

Samtliga i Lule Lappmark funna arter, oberäknadt varieteter 

och former, äro omkring 346, hvilka pa följande sätt fördela sig 

på de särskilda familjerna, dessa senare tagna i samma om- 

fang, som i TH. FRIES’ Lichenes Arctoi, ur hvilket arbete samma 

familjers ungefärliga artantal för jemförelse skull meddelas: 

| 

| Lule »Lichenes 
Lappmark. Arctoi». 

ÜSTe Re Ge a N ENS SE Ke id 10 

Kamalınere N Ne NN 13 14 

Beltiveneien an een. NS TERR 12 13 

PA TIN EG 1 a ee EEE LR 24 30 

IE CANONRET N I LTR NEN 68 35 

(OVE (OTID EB EEE RR RER 27 33 

TU DI LIG ATT ETEN SE nes rn ee AA SUNE Aj RASEN EI 9 10 

ING GIGI EIER EBERLE HEN RRD NA 125 107 

Graphider Son Eda een keere 3 10 

Siph3erop NoLeH RS bs ERA fasa ef Br ASPEN 1 2 

(EN Re ee REN 124, 11 13 

ndoCaup EIN sd bg T 8 

Verrucariei inclusive Pertusariei ..................... 25 al 

| Colemaasl 3.201000» 1RAR1000 Bonassnonaneanas 33 SVR ade 6 15 

IWPyzENoOPSIdEIAMARE SEHE Rt. ech pet 2 2 

VNTIEC OH EIERN GE ran. ee A 2 B) 
| SN 
| AR: Cb TAN ER ne Non ee OLD A SE 1 hie 

ITA CHAN GTRS AKER TORRES TS a MES) RAR Wie ill 1 

| Phylliscei mer ne en ee ee ill 1 

| TEDDEDEI EEE en Nee DR 1 1 

346 | 390 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 3. 

Stockholm. 

Korsande regnbågar, iakttagna af 

OTTO GUMALIUS, 

med tillägg af 

R. RUBENSON. 

[Meddeladt den 10 Mars 1875.] 

Den 19 Juni 1874 kl. 19 e. m. visade sig ett fenomen, som 

jag aldrig tillförne sett eller hört omtalas; och da detsamma 

väl i alla händelser torde vara mycket sällsynt, har jag trott, 

att en kort redogörelse öfver förloppet, stället och omständig- 

heterna icke skulle sakna allt intresse. 

Vid nyssnämnda tid befann jag mig pa en resa i Nya 

Kopparbergs socken i Örebro läns norra del. Det hade regnat 

starkt en stor del af eftermiddagen. Himmelen var nästan helt 

och hållet betäckt med mörka, temligen jemnfärgade moln. Under 

ett uppehåll mellan regnskurarne vid omnämnda klockslag begaf 

jag mig från gästgifvaregarden till min, några minuters väg der- 

ifran liggande, tillfälliga bostad, och hade jag då i sällskap 

byggmästaren ERIK JANSSON i Dalkarlshyttan. Strax utanför 

sästeifvaregarden hejdades ovilkorligen vara steg vid asynen af 

det ovanlıga, mera om ett effektfullt belyst teaterlandskap, än 

om en verklig naturbild, erinrande sceneri, som tedde sig för 

vara blickar. 

Men för att! kunna mera askadligt framställa förhallandet 

maste jag med nagra ord beskrifva traktens utseende. 

Nya Kopparbergs kyrka och de kring henne liggande tal- 

rika och välbygda gardarne äro belägna dels på bottnen af en 

bred och storartad, väl utbildad, i nordvest och sydvest sig 
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sträckande, dalgang, dels pa dess bada sidosluttningar. Höjderna 

a ömse sidor äro ganska betydande, men ej mycket branta. De 

äro täckta med barrskog, i hvilken här och der visar sig någon 

röjning eller någon enstaka liggande gård. Ned emot dalen 

öfvergar barrskogen till löfskog, som i sin ordning lemnar rum 

för de odlade fält, hvilka bilda dalbottnen, i hvars midt det 

stora vattendraget, som drifver kopparhyttorna vid byn, och 

som längre ned upptages af kanalen till Bangbroverken, slingrar 

sin djupt nedskurna fåra, a ömse sidor klädd med löfträd och 

buskar. 

Solen, som varit dold hela eftermiddagen, framträdde plöts- 

ligt, då molnhöljet i nordvest öppnade sig nära vid horisonten, 

och framkallade i dalen det förutnämnda lysande fenomenet. 

De öfre, barrskogsklädda, i sig sjelfva mörka och nu obe- 

lysta dalsidorna syntes ännu mörkare vid jemförelse med de 

lägre sidosluttningarne, hvilka voro klädda i af vattendroppar 

slindrande, ljust vargrön löfskog. Sjelfva dalen med dess tal- 

rika, efter ans krökningar spridda, trädgrupper, samt de här och 

der liksom kringströdda, i olika färger malade husen och byg- 

naderna, bland hvilka isynnerhet Kafveltorps pa södra dalsidan 

gent emot oss liggande gard, med dess uppfordringsverk, dess 

nakna jordhögar och grabergsvarp sa skarpt och tydligt fram- 

trädde, att man nästan tyckte sig kunna se hvarje smasak, 

visade sig framför oss i en rik och strålande, men kall belys- 

ning. Skilnaden emellan de mörkare och de ljusare partierna 

sträckte sig såsom en nästan vagrät linie utefter dalsidan. Slut- 

ligen längst bort i sydost afstängdes taflan af de talrika, i lifliga 

färger stralande, hvarandra korsande, regnbågar, af hvilka nedan- 

stående teckning visar en skematiserad bild. 

Regnbågarne tycktes sta pa dalväggarne. De vanliga bil- 

dade ungefär halfcirklar kring en punkt i dalens midt något 

öfver dalbottnen. De skärande bagarne, som dock i ordets 

egentliga mening icke voro »skärande», enär de blott räckte fran 

foten af den inre halfeirkelformade bågen till den yttre bagens 

insida på en höjd, som jag icke med säkerhet kan bestämma, 
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men som antagligen lag högst 45 grader öfver den bäagfötterna 

förenande vagräta diametern, hade ungefärligen sin medelpunkt 

i den inre regnbagens hjessa. 

Gredelin 

De korsande bagarne hade samma färgvexlingar som de 

inre; röda färgen lag der ytterst, violetta färgen innerst, i mot- 

sats mot förhållandet hos den yttre bågen. 

Den yttre bågens hjessa var icke synlig. I den inre bågen 

kunde man tydlig se två upprepningar af färgerna och antyd- 

ningar till en tredje. 

Sedan fenomenet varat nagra få minuter, försvann det, da 

solen ater doldes och regnet anyo började nedströmma. 

Det storartade och intresseväckande i hela fenomenet fängslade 

min uppmärksamhet sa, att jag endast var askådare, icke iakt- 

tagare. Mina anteckningar nedskrefvos först, sedan fenomenet 

upphört att synas. Deraf kommer sig, atminstone delvis, ofull- 

ständigheten i mina uppgifter, hvarför meningen med öfverlem- 

nandet. af dessa rader också endast varit att påpeka fenomenets 

tillvaro. 
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Hr RUBENSON, som inlemnade Hr Gumzum upp- 

sats, gjorde dervid följande tillägg: 

Det af Hr GUMZLIUS observerade fenomenet är otvifvel- 

aktigt ganska sällsynt. Icke destomindre förekomma 1 den me- 

teorologiska litteraturen åtskilliga exempel på regnbågar med 

irreguliert läge. Uti en Akademisk afhandling med titel: »De 

vigtigaste asigterna om regnbågen», har n.v. Akademie-Adjunkten 

ANNERSTEDT sammanställt alla kända hithörande fall. Afven 

i vårt land är detta icke första gången, som regnbågar med 

ovanliga lägen observerats. Sadana sagos af OUTHIER 1 Lapp- 

land 1736 och af ANDERS CELSIUS i Dalarne 1742. Åfven A. 
J. ÅNGSTRÖM iakttog detta fenomen på Frösön 1 Jemtland 

ar 1848. 

Den extraordinära bagens läge ı förhållande till de tvenne 

vanliga eller s. k. ordinära regnbagarna är nästan alltid sådant, 

att dess uppkomst later förklara sig genom en reflexionsbild af 

solen i någon större vattenyta, belägen bakom observatören. 

Bland de omständigheter, som följa af detta antagande, torde 

böra framhållas, att den irregulira bågen skär hufvudbagen i 

horisonten och att bada dessa bagar hafva färgerna 1 samma 

ordning !). I dessa afseenden öfverensstämmer ock den af Herr 

GUMALIUS lemnade figuren såväl med de beskrifningar, man 

eger öfver förut iakttagna fenomen af samma slag, som ock med 

nyss anförda förklaring af deras uppkomstsätt. Da jag i Herr 

GUMALI beskrifning öfver trakten ej kunnat finna någon upp- 

lysning derom, huruvida nagon större vattensamling befann sig 

i ett för fenomenets framkallande lämpligt läge i förhallande 

till observatörens plats, har jag, med stöd af Herr GUMZELII 

uppgifter om observationsstället, i detta afseende radfragat Topo- 

orafiska kårens karta öfver norra delen af Örebro län. På denna 

') En analog egenskap tillkommer en annan irreguliär båge, hvilken motsvarar 

biregnbägen. Äfven dessa bågar skära hvarandra i horisonten och hafva sina 

färger lika placerade. Denna observerades samtidigt med de begge reguliära 

och den i texten omnämda irreguliära bågen af Branves vid Nordsjökusten. 

De irreguliära bågarne härledde sig båda från solens reflexion mot hafsytan. 
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karta finnes ock i nordvestlig riktning om observationsorten en 

sadan vattensamling utsatt, dock icke närmare än pa 4 mils 

afstand derifrän. 

\ Men om ock nu nämnda omständigheter tala för, att det af 

Herr GUMELIUS observerade fenomenet härleder sig från sol- 

ljusets reflexion mot ett stillastaende vatten, är dock den figur, 

Herr GUMZLIUS lemnat, i andra afseenden ej förenlig med detta 

antagande. Den irreguliära bagens centrum måste nemligen ligga 

lika högt öfver horisonten som solen, hvilket följer deraf, att 

solbildens djup under horisonten är lika med solens höjd. Denna 

höjd är kl. 8,30 e. m. vid ortens latitud mellan 3° och 4°. Den 

irreguliära bagens höjdpunkt kan följaktligen icke öfverstiga 46°. 

Men vid samma tid äro höjdpunkterna för de två reguliära ba- 

garna omkring 38° och 47° öfver horisonten. Deraf följer, att 

den irreguliära bagen borde hafva fallit helt och hållet mellan 

de bada reguliära bagarna samt nära nog tangerat invändigt den 

öfre af dem. Herr GUMZALI figur visar ett helt annat läge hos 

den irreguliära bågen, dess centrum befinner sig på en mycket 

större höjd än 4° öfver horisonten och tyckes ej ligga langt 

ifrån hufvudbagens höjdpunkt, såsom ock i beskrifningen på 

fenomenet framhålles. 

Huru denna afvikelse skall kunna förklaras, förmår jag ej 

uppgifva. Finge man antaga, att nagon missuppfattning gjort 

sig gällande vid figurens uppritning, till hvilket antagande jag 

dock icke har den ringaste anledning, och att den irreguliära 

bågen i verkligheten tangerade biregnbågen, så vore det lätt att 

förstå, hvarföre »den yttre bågens hjessa icke var synlig». I 

denna punkt sammanfölle nemligen färger med hvarandra, hvilka 

tillhörde tvenne bågar med de prismatiska färgerna lagrade i 

motsatt ordning. Ett sådant fenomen har förut blifvit obser- 

veradt af HALLEY 1698 och finnes beskrifvet i BREWSTER’S 

»A Treatise on Optics». 
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Skänker till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

(Forts. frän sid. 2). 

Frän American Academy of Arts & Sciences i Boston. 

Proceedings, Vol. 9. 

Från California Academy of Natural Sciences i San Francisco. 

Proceedings, Vol. 3. 

Från Författarne. 

Mam, A. W. Zoologiska observationer, H. 7. Göteb. 1874. 8:o. 
mr = Fem småskrifter. | 

NILSON, L. F. Researches on the salts of selenions acid. Ups. 
1875. 4:0. 

Brown, R. Geological notes on the Noursoak peninsula, Disco 
island. Glasg. 1875. 8:0. 

= 

Skänk till Rikets Naturhistoriska Museum. 

Mineralogiska afdelningen. 

Af Brukspatron L. Arfvedson på Hedensö. 

Akademiens aflidne ledamots Herr J. A. Arfvedsons efterlemnade 

mineraliesamling. 

Stockholm, 1875. P. A. Norstedt & Söner. 



ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADENIENS 
FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 32. 1875. MA. 

Onsdagen den 14 April. 

Preses tillkännagaf, att Akademiens ledamot, f. d. Stats- 

ministern för utrikes ärenden Grefve BALTZAR JULIUS ERNST 

VON PLATEN med döden afgatt. 

Hır S. LOVÉN och SMITT afgåfvo infordradt utlåtande med 

anledning af Kongl. Maj:ts remiss å framställningar af dels 

Hallands läns Hushaällningssällskap och dels Landshöfdinge- 

embetet i Skaraborgs län om förbud mot jagt efter rådjur; och 

skulle på grund af detta utlåtande, som af Akademien godkändes, 

hennes eget underdaniga yttrande i ämnet afgifvas. 

Hr S. LOVÉN föredrog en af Hr LILLJEBORG författad och 

insänd uppsats: »De under svenska vetenskapliga expeditionen 

till Spetsbergen 1872—1873 insamlade hafsentomostraceer»*. 

Hr NORDENSKIÖLD dels förevisade prof på det stoft, som 

den 30 sistlidne Mars nedfallit inom ett betydligt område af 

Skandinavien, och hvarom han från en mängd svenska orter 

erhållit meddelanden, såsom Stockholm, Rosersberg, Södertelje, 

Margretelund, Söderhamn, Falun m. fl., och redogjorde för be- 

standsdelarne af dess hufvudmassa, hvilken genom sin glaslika 

och pipiga beskaffenhet fullkomligt liknade pimpsten, dels ock 

förevisade några sällsynta meteorstenar, hvilka Riksmuseum ny- 

ligeu genom byte förvärfvat från universitet i Charkov. 

Hr GYLDÉN meddelade en af ledamoten af Franska Veten- 

skaps-Akademien Hr CH. HERMITE insänd uppsats om ut- 
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veckling i serie af vissa rationella funktioner (Se Bihang till 

K. Vet.-Akad. Handl. Band 3). 

Sekreteraren meddelade pa författarnes vägnar följande in- 

lemnade uppsatser: 1:0) Om Dannelsen af Fjordene, Fjorddalene, 

Indsöerne och Havbankerne», af Norske Kandidaten AMUND 

HELLAND*, 2:0) »Bidrag till kännedomen af tandömsningen hos 

slägtet Phoca L.», af Filos. Kandidaten S. W. TENOW (Se 

Bihang till K. Vet.-Akad. Handl. Band 3). 

Till Pr&ses för nästa akademiska ar valdes Hr WERN, 

hvarefter afgaende Pr&ses Hr EDLUND nedlade presidium med 

ett tal: »om naturkrafternas verkningar, betraktade från den 

mekaniska värmetheoriens synpunkt». 

Följande skänker anmäldes: 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Från Societe Entomologique de Belgique i Bruxelles. 

Annales, T.. 17. 

Från Société R. des Sciences i Liege. 

Memoires, T. 15. 

Från Chemical Society i London. 

Journal, 1874. 

Från Radelife Observatory i Oxford. 

Observations, Vol. 32. 

Från R. Comitato Geologieo i Florens. 

Memoire, Vol. 2: 2. 

Bulletino, 1874. 

Frän R. Istituto di Scienze ete. i Venedig. 

Memorie, Vol. 18: 2. 

Attı, .T. 3:49. 

Från Societe Imp. des Naturalistes i Moskwa. 

Memoires, T. 19: 4. 

Bulletin, 1874: 1—2. 
(Forts, ). 
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Stockholm. 

De under Svenska vetenskapliga expeditionen till 

Spetsbergen 1872—1873 derstädes samlade 

Hafs-Entomostraceer. 

Af W. LILLJEBORG. 

[Meddeladt den 14 April 1875.] 

Då denna del af hafsfaunan icke utgjort föremål för någon 

särskild uppmärksamhet, hafva naturligtvis de dithörande sam- 

lingarne blifvit jemförelsevis obetydliga; och de kunna derföre 

icke betraktas såsom nagot tillfyllestgörande bevis på det vid 

norra delen af Spetsbergen betintliga djurlifvet inom denna grupp. 

De erhållna arterna gifva anledning att förmoda, att en betydlig 

mängd andra beslägtade arter der förefinnas. 

Ordn. OSTRACODA. 

1. Philomedes globosus (LILLJEBORG). 

1853. — Cypridina globosa LILLJEBORG: De Crustaceis ex or- 
dinibus tribus; Cladocera, Ostracoda et Copepoda, in 

Scania occurrentibus pag. 171, tab. XVII, fig. 2—10; 
tab. XVIII, fig. 1—3 & 7. — Q. 

- Philomedes longicornis IDEM: ibm, pag. 176, tab. XX VI, 

fig. 4—6, 14—16. — gg. 
» » G. O. Sars: Oversigt af Norges 

marina Ostracoder: Norska Vidensk.-Selsk:s i Christi- 
ania Forhandlinger for 1865, särsk. aftr. pag. 107. 
— 

Bradycinetus globosus IDEM: ibm., pag. 110. — 8. 
Philomedes interpuncta G. S. Brapy: A Monograph 
of the Recent British Ostracoda; Transact. of the 

Linnean Society, vol. XXVI, Bee 463, pl. XXXIL, 

fig. 10-13) pl. ALE fig. 5, 
Bradyeinetus brenda IDEM: ibm, pag. 466, pl. XXNXTIT, 
fig. 15, pl. KOR are. 9. 0. 
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1869. — Philomedes globosus G. O. Sars: Undersögelser over 
Christianiafjordens Dybvandsfauna, anstillede paa en 
Sommeren 1868 foretagen zoologisk Reise; Nyt Ma- 
gaz. for Naturvid. Bd. XVI, pag. 355. 

Tagen 1 mängd vid Mosselbay, vid 79° 50° nordl. lat. under 

Januari—April manader pa 14—12 famnars djup, för det mesta 

pa sandbotten. De flesta exemplaren äro honor, men blandade 

med dessa hafva äfven en del fullt utbildade hanar af formen 

Philomedes longicornis erhällits, hvilket tyckes bestyrka det af 

SARS uti den sist citerade afhandlingen gjorda påståendet, att 

denna form endast representerar det masculina könet. Några 

hanar hafva tagits i hafsytan vid 79” 56' nordl. lat. och 15” 

östl. long., hvilket utvisar, att dessa med sina mera än honornas 

utbildade simorganer äro rörligare än de sednare, och sannolikt 

ofta simma upp till hafsytan, då deremot honorna hålla sig vid 

bottnen. Denna:hanarnes rörlighet kan möjligtvis vara orsaken 

till att de mera sällan erhållas än honorna. BRADY anför, att 

hanar i mängd tagits i hafvet vid Cumbr& i England uti släp- 

haf (således i hafsytan), och hufvudsakligen under natten. 

Anm. Genom Professor S. LOVENS godhet har jag blifvit 

i tillfälle att taga kännedom om en i Indiska Oceanen tagen 

och för sin förmåga att lysa i mörkret särskildt anmärkt Cypri- 

dinid, som sannolikt är af samma art som MILNE EDVARDS’ 

Oypridina Reynauditi!), och således torde kunna betraktas så- 

som typ för det af samme författare uppställda slägtet Cypri- 

dina. Enligt de för handen varande exemplaren hafva båda 

könen anträffats tillsamman, och utan tvifvel i ytan af hafvet. 

Den öfverensstämmer närmast med Cypridina messinensis CLAUS.?), 

och sammanfaller tydligen generiskt med denna, men tyckes till 

arten vara skild från den. Liksom den, har den ett mandibel- 

formadt bihang vid 2:dra parets maxiller, beväpnadt med flera 

starka krenulerade tänder. Enligt hvad jag erfarit, finnes ett 

sådant bihang hos Cypridina norvegica BAIRD, G. O. SARS ?), 

1) Hist. nat. des Crust. T. III, p. 410. 

2) Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Bd. XV, pag. 153. 

3) Overs. af Norges marina OÖstracoder; Norska Videnskabs-Selsk:s Forhandl. 

1365, p. 164 (särsk. aftr.). å 
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ehuru mindre utbildadt än hos sl. Philomedes, och med en nagot 

afvikande form. Uti beskaffenheten af detta bihang öfverens- 

stämmer C. norvegica med C. reynaudiü & messinensis, och synes 

derföre med dem kunna generiskt förenas. Hos C. reynaudiv 

är skalet tunnt och genomsigtigt, och liknar, då det betraktas 

från sidan, till sin form nära skalet af CO. messinensis, men fram- 

till har det den delen, som är ofvan inskärningen, i främre kan- 

ten subvertikalt afhuggen, och med en tydlig, ehuru aftrubbad, 

vinkel upptill, och med en smal spets nedtill omedelbart framom 

nämnde inskärning. Betraktadt ofvanifrån, är det af en elliptisk 

form, med främre och bakre ändarne spetsiga. Vid bakre ändan 

har det, sedt från sidan, ett vid bakre kanten afrundadt utskott, 

som är något smalare än det hos C. messinensis. Skalet är 

alldeles slätt, och utan borst, med undantag af kanten vid in- 

skärningen. De öfre antennerna bära vid spetsen 4 långa och 

annulerade borst, af hvilka de 3:ne, som äro längst, sitta på 

den yttersta leden, och det kortare på den 3:dje leden, räknad 

från spetsen, eller på antepenultima. I detta afseende öfverens- 

stämmer (©. norvegica med den. Det mandibulan motsvarande 

utskottet på basalleden af de af DANA och SARS så kallade 

mandibularfötterna slutas med 2:ne spetsar. Panntentakeln (SARS) 

är kort och företer korta sidoutskott. Hanarnes ögon äro vida 

större än honornas, och äro belägna något längre tillbaka än 

deras, och ungefär vid kroppens midt, såsom MILNE EDWARDS 

uppgifver. Uti skalets form är skilnaden mellan könen knappt 

märkbar, men hanarne äro något större, och längden af deras 

skal är ungefär 2 millim., och således är deras storlek öfverens- 

stämmande med den af MILNE EDWARDS uppgifna. 

"Ordn. COPEPODA. 

2. Calanus finmarchicus (GUNNER), A. BOECK. 

1770. — Monoculus finmarchieus GUNNER: Acta Hafn. X, pag. 
175, fig. 20—23. 

1863. — Cetochilus helgolandieus C. Cuaus.: Die frei lebenden 
Copepoden etc. pag. 171, tab. XXVI, fig. 2—9. 
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1864. — Calanus jfinmarchieus A. BoECK: Oversigt over de ved 
Norges Kyster iagttagne Copepoder; Norska Vidensk.- 
Selsk:s Forhandl. 1864, särsk. aftr. pag. 8. 

Tagen i hafsytan vid Smeerenbergbay, vid 79° 45’ nordl. lat. 

d. 18:de Januari 1873, och vid 76° 16’ nordl. lat. 15° 45’ östl. 

long. Bland de temligen talrika exemplaren har jag icke funnit 

någon fullt utbildad hane (med 5 segment i stjerten, utan inbe- 

räkning af furca), och blott en och annan utbildad hona. Det 

vida öfvervägande antalet utgöres af yngre exemplar i diverse 

olika utvecklingsstadier, och följaktligen med vexlande antal af 

stjertsegment !). Jag har erhållit denna art både vid Bohuslän 

och vid södra och sydvestra Norge, men äfven bland alla de 

der tagna exemplaren har jag icke lyckats upptäcka någon fullt 

utbildad hane, hvadan jag antager, att denne uti våra haf är 

sällsynt. Äfven bland en del exemplar fran hafvet vid Orkney- 

öarne och fran det mellan Grönland och Newfoundland har jag 

blott iakttagit en eller annan fullt utbildad hane, da deremot 

utbildade honor icke varit sällsynta, men bland dessa har jag 

dock aldrig funnit någon äggbärande. Icke heller har jag någon- 

sin funnit dem bärande spermatophorer, hvilket deremot ofta är 

fallet med andra Calanider. 

Uti lefvande tillstånd är den klar och genomsigtig, med en 

svag gulgrön austrykning, och med en stor aflang, klar och starkt 

ljusbrytande, och baktill rödaktig blåsa ofvan och a hvardera 

sidan af tarmkanalen, sträckande sig genom större delen af 

hufvudet och bålen. Djuret är betydligt vexlande i: storleken, 

och ett par äldre honor hafva en kroppslängd af ungef. 8 millim., 

men de likna eljest andra utbildade honor, som blott äro hälften 

så stora. De större exemplaren öfverensstämma uti storleken 

med den form, som KRÖYER kallat Calanus hyperboreus. 

3. Metridia armata A. BoECK. 

1864. — Metridia armata A. BoEck, 1. e. pag. 14. 

1) De af Kröysr i Naturhist. Tidsskr. 2 Raekke, p. 527 och följ. beskrifna 

arterna Calanus spitsbergensis, affinis och quinqueannulatus synas endast vara 

olika utvecklingsstadier och könsformer af denna samma art. 
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Tagen vid Mosselbay under December 1872 och Januari 

1873, dels i hafsytan och dels i genomdränkt snö på stranden, 

och dels i mera torr snö i närheten af stranden; der den, enligt 

uppgift, ådrog sig uppmärksamhet genom sin förmåga att lysa 

i mörkret. De till detta slägte hörande båda arterna äro, enligt 

BoECKS iakttagelser, utmärkta genom det starka blåaktiga ljus, 

som de vid beröring gifva ifran sig under det de äro i hafs- 

vattnet, och hvilket ljus utbreder sig från pannan till bakre 

ändan af bålen. Denna artens förmåga att lysa under det den 

låg i snön utvisar, att den äfven i snön var vid lif, ehuru tem- 

peraturen då en gång var — 25” Cels. i luften och — 10° i 

snön, och en annan gang — 5,6” i luften och — 3” i snön. Detta 

bevisar en utomordentlig härdighet emot köld. Dess talrika före- 

komst i snön vid stranden, dit den af hafvet utan tvifvel blifvit 

uppkastad, antyder dess stora ymnighet i hafvet, och då den 

enligt BOECK synes vara sällsynt vid Norges vestra kust, der 

han endast erhållit ett par exemplar, så är det antagligt, att 

denna art har sitt egentliga hem i den högsta norden. 

Bland de erhållna ganska talrika exemplaren äro både hanar 

och honor, ehuru de förra äro talrikare, och då det förstnämnda 

könet är okändt, anser jag mig derom böra yttra några ord. 

Hanen är ungefär af samma storlek som honan, d. v. s. 

omkring 4 mill. lång, men af något smärtare kroppsform. De 

öfre antennerna eller de af 1:sta paret räcka ungefär till midten 

af stjerten, och den högra eller grip-antennen har, liksom hos 

den andra arten, 20 leder, med ledgången emellan 17:de och 

"18:de, och med de 3:ne yttersta lederna betydligt förlängda. 

Både hos detta och hos slägtet Pleuromma CLAUS. äro dessa 

antenner, med undantag af hanens grip-antenn, karakteristiska 

derigenom att sista leden är vid spetsen något böjd, och bär 

vid spetsen ett och strax innanför spetsen ett annat mycket 

långt borst. Af dess 5 stjertsegment är det 2:dra något längre 

än det 3:dje, och detta, det 4:de och det 5:te äro sinsemellan 

ungefär lika. Furcans grenar äro föga längre än det 5:te stjert- 

segmentet, och ungefär af samma form som hos honan. Af de 
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4 borsten vid deras spets äro "de båda mellersta ledade vid 

basen. Inskärningen i inre kanten pa l:sta leden af den inre 

grenen af det»2:dra parets fötter är hos båda könen lika, och 

de 2:ne krökta taggar, som förefinnas vid den nedre!) kanten 

af denna inskärning, och för denna art äro karakteristiska, äro 

äfvenledes lika hos dem båda. Hos båda könen har jag iakt- 

tagit en 3:dje dylik tagg, som har sitt läge å ena sidan strax 

innanför den inre kanten af denna inskärning, och t. o. m. en 

4:de mindre sådan vid ledens öfre ända. De båda sednare hafva 

sannolikt blifvit förbisedda af A. BoECK, emedan de äro mindre 

märkbara än de andra båda. 5:te parets fötter hos hanen likna 

i det allra närmaste dem hos slägtet Pleuromma. MHvardera. 

foten är engrenig, och har, utom basalstycket, 4 leder ?). Bada 

fötterna äro nästan lika långa; den venstra är blott något litet 

längre än den högra, och har ändleden tunnare och större än 

den på den sednare. Vid spetsen af hvardera ändleden är en 

liten tagg, och på den venstra strax intill denna en 2:dra sådan 

mycket mindre. På den 2:dra leden af den sednare foten är a. 

dess inre sida en mycket lang inat och nedåt böjd och emot 

spetsen å yttre sidan krenulerad tagg, som räcker ungefär till 

midten af sista leden. På högra fotens 2:dra och kortaste led 

är en inåt riktad kortare tagg och ett litet borst. Å denna fot 

är den 3:dje leden längre än densamma a den venstra foten. 

4. Oithona spinirostris C. CLaus. 

1863. — Oithona spinirostris C. Cuaus.: Die frei leb. Cop. p- 
105, tab. XI, fig. 4—9. 

1864. — Oithona spinifrons A. Bock: 1. c. p. 25. 

Nagra exemplar tagna vid Mosselbay d. 2:dra Januari 1873. 

Denna art har först erhallits i Medelhafvet vid Messina af CLAUS. 

Sedermera har den anträffats i Christianiafjorden af A. BoEcK, 

och under förliden sommar erhöll jag den derstädes vid Dröbak. 

Liksom förhållandet är hos de flesta hafs-Entomostraceerna, 

') BoEcK uppgifver genom något skriffel, att de sitta ofvanför denna inskärning, 

d. v. s. vid den kant, som är närmast fotens bas. 

?) Stundom har den högra foten endast tyckts vara treledad. 
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som förekomma i öppna hafvet har den saledes en mycket vid- 

sträckt geografisk utbredning. 

Anm. BOECK antager den här ifrågavarande arten för 

skild från den af CLAUS beskrifna Oithona spinirostris, och har 

derföre gifvit den namnet ©. spinifrons; men då jag har haft 

tillfälle att undersöka flera fullständiga exemplar, har jag erfarit, 

att de helt och hållet öfverensstämma med den af CLAUS gifna 

beskrifningen, och att de af BoECK uppgifna skiljaktigheterna 

icke i verkligheten förefinnas. 

- 

5. Oithona pygmza A. BOECK. 

Nagra flera exemplar än af föregaende arten tagna till- 

samman med den. Jag har anträffat denna art icke sällan bade 

vid Bohuslän och vid Norges vestra kust. 

6. Oamptonyx parentii n. gen. & n. sp. )). 

Erhallen vid Mosselbay, blott ett exemplar, en hane. 

Beskr. Längden, med inbegrepp af stjertborsten, ungefär 1 

millim. Till kroppsformen temligen undersätsig, men för öfrigt 

mest liknande Dactylopus strömt. Stjerten vid basen nästan 

af samma bredd som bakre delen af bålen, och den förra be- 

stående af 5 ringar eller segment, af hvilka den 1:sta är längst, 

och den 5:te är längre än den 4:de.. Rostrum är långt, 1 spetsen 

urnupet, och å hvardera sidan af spetsen med en afsats, vid 

hvilken sitter ett helt litet borst. Furcans grenar föga längre 

än 5:te stjertsegmentet, bärande vid spetsen 2:ne långa och några 

korta borst, och af de förra är det inre längre än det yttre, och 

längre än stjerten. Sista balsegmentet har i undre bakre kan- 

ten ett par temligen stora borst. ; 

De öfre antennerna eller de af första paret äro starka grip- 

antenner, med 7—8 leder, och med talrika borst i främre kanten 

!) Namnet Camptonyz är bildadt af z«wntus, krökt, och övvå, klo; deraf att 
den inre grenen af 2:dra benparet i spetsen har en undulärt böjd eller 

nästan korkskrufformigt vriden tagg; och namnet parentii är gifvet till minne 

af Italienaren PARENT, som åtföljde denna expedition, och verksamt bidrog 

till befrämjandet af dess uppgifter. 



10 LILLJEBORG, SPETSBERGENS HAFS-ENTOMOSTRACEER. 

af 2:dra—4:de lederna. De hafva ett par stora, långa och af 

3:ne leder bestående membranösa känsel- eller luktpapiller. — 

De undre antennerna eller 2:dra parets hafva vid 1:sta leden en 

2-ledad bigren, hvars 1:sta led bär a ena sidan nära spetsen 2:ne 

borst, och hvars 2:dra led i spetsen bär 2—3 borst, och vid 

basen 1 dylikt, af samma storlek, som de a I1:sta leden. Dessa 

antenner äro för öfrigt af samma byggnad som de hos Dactylopus. 

Mandibularpalpen är 2-ledad och 1:sta leden, som är den 

största och längsta, har a ena sidan en temligen kort sidogren, 

som i spetsen bär 3:ne borst. 2:dra leden, som är större än 

sidogrenen, bär i spetsen 3:ne större borst, af hvilka det ena 

är störst, och dessutom 2—3 mindre sådana. Derjemte har 

denna led ett något mindre borst fästadt ungefär vid dess midt. 

Maxillan är temligen lik den hos Dactylopus, ehuru något 

afvikande. Den är kort och tjock. Dess ändafdelning är bred 

och beväpnad med talrika starka och korta borst. Palpen är 

äfvenledes bred och 2-klufven, och den yttre loben, som är 

störst, har i yttre kanten 3:ne borstbärande bihang eller utskott, 

af hvilka det ena, bärande 3:ne borst, är större än de andra. 

Palpens båda lober bära flere borst vid ändarne. 

l:sta maxillarfoten är kort och stark, och äfven den nagot 

liknande densamma hos Dactylopus. Dess ändled är liten och 

smal, och bär ett par tre. små borst. Innanför denna, a inre 

sidan äro 3:ne vartformiga rörliga utskott, af hvilka det yttersta 

är störst och bär 2:ne at samma sida böjda och stora taggar, 

af hvilka den ene är till dels cilierad. De mindre utskotten 

bära fina borst. 

2:dra maxillarfoten, som är subcheliform, är liksom hos 

Dactylopus, icke synnerligen stark. Den består af 3:ne leder, 

af hvilka den 3:dje utgöres af en lång och emot spetsen mycket 

smal klo. | 

l:sta paret simfötter såväl som de följande 3:ne parens äro 

endast bildade för simning, och icke utrustade med några grip- 

klor. Å alla är den yttre grenen 3-ledad, och å de 2:ne första 

parens har den inre grenen 2:ne, och å 3:dje och 4:de parens 
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3:ne leder. A I:sta paret är den yttre grenen något kortare 

än den inre. Dess 3:dje led har a yttre sidan en lång tagg, 

och vid spetsen en dylik och 2:ne cilierade borst. Blott dess 

2:dra eller mellersta led har i inre kanten ett cilieradt borst. 

I den inre grenen är l:sta leden bredare, men knappt längre än 

den 2:dra. Den har både yttre och inre kanterna cilierade, och 

på de sednare ett större borst. Den 2:dra leden är endast cili- 

erad 1 den yttre kanten, och har i den inre och vid spetsen 

2:ne större borst, och i yttre kanten nära spetsen en stor och 

rät tagg. 

2:dra parets simfötter äro betydligt större än de af 1:sta 

paret. Den yttre treledade grenen är något "litet längre än den 

inre tvaledade. Den 3:dje leden a den förra bär i yttre kanten 

2:ne taggar och vid spetsen en tagg och 2:ne borst, och i inre 

kanten 2:ne borst. Den inre tvåledade grenens 2:dra led är 

längre än den 1:sta, nedom midten med en inknipning såsom 

- antydning till delning uti 2:ne leder, och med spetsändan sma- 

lare och något utat böjd, och vid spetsen bärande en lång, snedt 

utåt och nedåt riktad och mot spetsen cilierad och undulärt 

eller nästan korkskrufformigt böjd tagg, af hvilken jag hemtat 

anledning till slägtets namn. Denna led bär i inre kanten 3:ne 

cilierade borst, af hvilka det ena sitter nära spetsen, och langt 

skildt från de andra 2:ne. För öfrigt har både denna och den 

I:sta leden 1 inre kanten ett spetsigt utskott. 

3:dje parets simfötter hafva båda grenarne ungefär ka 

langa. 3:dje leden i yttre grenen har i yttre kanten 2:ne taggar, 

och i inre d:o 3:ne borst, och vid spetsen 1 tagg och 2:ne borst, 

och alla taggarne betydligt långa, hvilket de äfven äro a 2:dra 

parets fötter. Den inre grenens 2:dra led har å yttre sidan vid 

spetsen ett särdeles stort spetsigt utskott, och ett mindre sådant 

förefinnes a samma ställe på 3:dje leden. Denna har vid den 

snedt afskurna spetsen en något kortare och en längre tagg och 

2:ne borst, och i inre kanten 2:ne d:o, | 

4:de parets simfötter ha den yttre grenen betydligt längre än 

den inre, som blott räcker till slutet af den förres andra led. Den 
* 
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yttre grenens 3:dje led bär a yttre kanten 2:ne taggar, och & inre 

d:o 3:ne borst, och vid spetsen 1 tagg och 2:ne borst, hvaraf det 

ena tagglikt. Den inre grenens ändled bär 1 tagg och 4 borst. 

d:te parets fötter äro mycket rudimentära, enledade och 

blott bestående af en knöl, som utlöper i en grof tagg, och 

innanför denna har 3:ne korta borst. 

Af föregående beskrifning följer, att detta slägte har sin 

plats inom familjen Harpacticide, sådan denna af A. BoECK 

blifvit begränsad, samt inom den af samme författare uppställda 

underfamiljen Harpacticina !). Från slägtet Dactylopus, som det 

eljest tyckes komma närmast, afviker det genom några karak- 

terer, hvilka antyda en tendens till underfamiljen Tachidina A. 

BoECK. Slägtet kan sålunda karakteriseras: 

Camptonyx n. gen. 

Corpus cylindraceum, trunco et cauda non bene disjunctis. 

Antenna superiores circ. octoarticulate, et valde setose. Antenne 

inferiores appendice biarticulata. - Palpus mandibule biarticu- 

latus, ramo accessorio uno. Pes mawillaris subcheliformis, ungue 

gracili et debili. Pedes 1:mi—4:ti parium solummodo natatorir, 

omnes ramo  exteriore triarticulato, et duo priora paria ramo 

interiore biarticulato, eodemque parium ambo posteriorum tri- 

articulato. Pedes S:ti paris valde rudimentarü, tantum modo 

tuberculo in aculeum producto confeeti. 

Sola species 

Camptonyx parenti n. sp. 

Specimen unum — mas adultus — ad Mosselbay in Spits- 

bergia acceptum. 

7. Antaria mediterranea OC. CLAUS. 

1863. — Antaria mediterranea C. CLaus: Die frei leb. Copep. 

pag. 159, tab. XXNX, fig. 1—7. 

Af denna har blott ett exemplar erhållits vid Mosselbay. 

Den har förut anträffats i Medelhafvet vid Messina. 

.) Norska Vidensk.-Selsk. Forhandl. 1872, särsk. aftr. p. 16. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1875. N:o 4. 

Stockholm. 

Om Dannelsen af Fjordene, Fjorddalene, Indsöerne 

og Havbankerne. 

Af AMUND HELLAND. 

[Meddeladt den 14 April 1875.] 

Det er et paafaldende og almindeligt bekjendt Faktum, at 

visse nordlige og sydlige Bredder udmeerker sig ved Rigdom paa 

Fjorde og Indsöer. Det er ligeledes bekjendt, at et Lands Rig- 

dom paa Fjorde og Indsöer ikke absolut er afhengig af Landets 

Beliggenhed paa större nordlige eller sydlige Bredder, men meget 

mere deraf, at Landet forhen har veret dekket af Isbreer. 

Saaledes er Overfladen af Schweiz, et Land, der har havt sin 

Istid, bedeekket med mange Indsöer, uagtet dets Beliggenhed 

falder söndenfor den almindelige Fjordzone og Fjeldsözone i 

Europa. Det er ligeledes bekjendt, at denne Fjordenes og Ind- 

söernes Optreden i Lande med en Istid i Forening med Reekker 

af andre Iagttagelser har ledet mange Geologer til at antage, at 

Fjordene, Fjorddalene og Fjeldsöerne er dannet af de Isbrer, 

der engang fyldte dem. Denne geografiske Forbindelse mellem 

Fjorddannelse og Lande med gamle glaciale Tilstande opfordrer 

til en naermere Undersögelse af Fjordenes og Fjeldsöernes Op- 

treden, og fremfor andre Lande indbyder Norge, hvor Fjord- 

dannelserne er udviklet paa en saa underfuld Maade, til ıen 

saadan Undersögelse lt). 

!) En sammentriengt Fremstilling af de vigtigste Phaenomener, der finder sin 

Forklaring ved Theorien om Fjordenes glaciale Dannelse, har jeg tidligere 

givet i en Afhandling betitlet: Die glaciale Bildung der Fjorde und Alpen- 

seen in Norwegen. Poggendorffs Annalen 1872. lagttagelser, som jeg i 

de sidste Aar har anstillet specielt med Spörgsmaalet om Fjordenes Dannelse 

for Mie, har vakt Önske hos mig om yderligere at behandle denne Sag. 
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Fjordenes og Fjorddalenes almindelige Karakterer kan for- 

udsettes almindelig bekjendte. Disse omtales derfor her kun 

forsaavidt, som det er nödvendigt til en Definition. / 

Geografisk synes Benevnelsen Fjord at kunne anvendes paa 

alle större, lange, men smale Indsnit i Landene, naar disse Ind- 

snit er fyldte med Vand, ligegyldigt om med salt eller ferskt 

Vand. Man bruger Udtrykket saaledes om lange og smale Ind- 

söer, som til Exempel Randsfjord. Det kan benyttes om Ind- 

skeringer af Havet i Slettelande, som til Exempel Limfjorden 

i Danmark, saa at det ikke synes at vere en Fordring til en 

Fjord, at den skal optr&ede i Bjerglande eller vere omgivet af 

fast Fjeld. 

I det fölgende er dog Ben&vnelsen Fjord brugt i en mer 

indskrenket Betydning. Det er for det förste kun anvendt paa 

saadanne lange og smale Indsnit, der er Arme af Havet. End- 

skjönt de norske Indsöers Karakter og visselig ogsaa deres Dan- 

nelse er den samme som Fjordenes, saa at de altsaa af den 

Grund gjerne kunde bere samme geologiske Navn, saa falder 

det dog bekvemt at anvende Udtrykket kun om Indskerninger, 

der er fyldte med Vand fra Havet. 

Det er som omtalt karakteristisk for Fjordene, at de op- 

trede paa större nordlige eller sydlige Bredder; fremdeles er det 

karakteristisk for dem, at de ikke optrader enkeltvis paa Kyst- 

strekningerne, men selskabeligt, om dette Udtryk kan anvendes. 

Der gives neppe nogen lsengere Kyststr&kning, hvor en Fjord 

optreder ensligt, der er altid en eller flere större eller mindre 

lignende paa den ene eller begge Sider af den. 

Vi vil altsaa i det fölgende ved Fjorde forstaa saadanne 

större, lange men smale af Havet fyldte Indskzringer, der op- 

treder i fast Fjeld paa större nordlige og sydlige Bredder, og 

som forekommer selskabeligt paa Kyststraekningerne. 

En Indsö ben®vnes i det fölgende en Fjeldsö, naar den 

Fordybning, den indtager, er et Bassin i selve Klippelegemet, 

naar den altsaa ikke er fremkommet derved, at löse Materialier, 

som Sand, Aur, Ler, o. s. v., danner en D&mning paa en eller 
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flere Sider. Naar Fjeldsöer n&vues, saa menes derved fremdeles 

kun saadanne, der ligesom Fjordene optrader 1 stort Antal paa 

nordlige og sydlige Bredder. 

Almindeligvis opfattes Fjordene kun som Dale eller som 

Dele af Dale, der er fyidte af Havet, saa at man, om man 

tenker sig Havstanden lavere, vilde faa en Dal, hvor Fjorden 

nu er. Denne Opfatning er ikke ganske korrekt; for mange, om 

ikke for alle udpr&gede Fjordes Vedkommende gj&lder det, at 

de, foruden at vzre af Havet fyldte Dale, tillige er af Havet 

fyldte Söer. Dybderne i Fjordene viser dette. Exempelvis kan 

Hardangerfjorden naevnes; den er i sin indre Del dyb, indtil 

800 Meter. Ved Udlöbet i Havet lidt ovenfor de yderste Skjer 

er Bundens Dybde neppe nogensteds over 350 Meter. Om vi 

altsaa tenker os Havstanden til Exempel 800 Meter lavere, eller 

at Landet laa 800 Meter höiere, saa vilde Dalene i Hardanger 

kun faa en Forlangelse, der svarer til en 350 Meter lavere 

Vandstand, og forövrigt vilde der fremkomme en Indsö af 450 

Meters Dybde og af en langstrakt Form; i det Hele en Indsö 

med storartede Omgivelser og af samme Karakter som saa 

mange Indsöer i Norge. Overhovedet gjelder det om Fjordene 

paa Norges Vestkyst, at deres Dybde er mindre ved Udlöbet i 

Havet, end langer inde, saa at der her, om Landet stod höiere, 

vilde dannes en R&kke store Indsöer.. 

Vi vil försöge paa at fölge Theorien om Fjordenes glaciale 

Dannelse til dens Konsekventser, i det vi stadig benytte Obser- 

vationer til at verificere Deduktionerne. 

Dersom i en vis geologisk Tidsalder en stor Del af det faste 

Land blev bedskket med Br&, og disse dannede Fjorde, og 

Fjorddannelser kun kan fremkomme ved Bra&ernes Arbeide, da 

maa Udbredelsen af Fjordene vare indskraenket til den Del af 

det faste Land, der har veret bedekket af Braer. 

At saa er Tilfelde med Fjordene har DANA vist !), og at 

et lisnende Forhold finder Sted med Indsöerne er paavist af 

I) American Journal of Science and Arts Vol. VII. Observations on some points 

in the Physical Geography of Oregon and Upper California. 
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RamsAY!), hvilke optreder talrigt i Lande med Marker fra 

Istiden. 

Fjordene maa videre, hvis de er dannet af Braer, ikke 

vere indskranket til visse Bergarter. 

Et flystigt Blik paa de geologiske Karter over de af Fjorde 

gjennemsatte og af Indsöer dekkede Lande vil overflödigt vise, 

at Fjorddannelserne i det hele er uafhangige af Bergarterne; 

om man ikke vil gribe til Sammenligning mellem forskjellige 

Lande, saa viser Betragtningen af Fjordene i Norge tilstrekke- 

list, at de kan optr&de i forskjellige Bergarter, ja at en og 

samme Fjord kan gjennemsstte de forskjelligste Formationer og 

Bergarter, som til Exempel Sognefjorden, hvis inderste Arme og 

Forgreninger i Lyster omgives af Lerskifer og Kvartsskifer, 

langer ud af Gmneis- og Gabbrobergarter, medens dens Udlöb 

tildels omgives af Konglomerat. Det samme gjelder Fjorddalene 

og Indsöerne, hvis Optraden ligesaalidt er indskrenket til enkelte 

Bergarter eller Formationer. Dette udelukker naturligvis ikke, 

at enkelte Bergarter kan vare mere skikket end andre til Ero- 

sion ved Brxer. 

Ogsaa Fjordenes selskabelige Optra&den langs Kyststr&k- 

ningerne lader sig deducere som en nödvendig Fölge af deres 

glaciale Dannelse. I det en vidstrakt Indlandsis bedakkede 

Norge under Istiden, kunde denne Indlandsis ikke finde Aflöb 

gjennem en enkelt eller et Par enkelte Br&er, men Bra&erne 

maatte nödvendigvis udgaa i stort Antal og langs den hele Kyst- 

strekning, hvoraf da fölger, at Fjordene maatte optrede i stort 

Antal og langs hele Kyststrekningen. 

De Bra&er, der ved sit Arbeide paa Underlaget dannede 

dybe Fjorde og Indsöer, maa have havt en Mastighed i det 

mindste saa stor, at de naaede ned til Bunden af Indsöerne, 

og, hvis ikke Landet under Istiden laa höiere, tillige til Bunden 

af Fjordene. ' 

1) Journal of the Geological Society of London Vol. XVIII 1862. On the gla- 

cial Origin of certain Lakes in Switzerland. 
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Tidligere har jeg vist !), at Br&erne i Sognefjorden havde 

en Mgtighed paa 17 til 1800 Meter, i Hardangerfjorden 1200 

Meter, og at de udgik fra en Indlandsis af mindst mellem 800 

og 1100 Meters Mastighed. Saa magtige Isbr&er vilde ei alene 

kunne naa ned til Bunden i Fjordene, men ogsaa fordybe sit 

Underlag. 

Hvis Br&erne under Istiden formaaede at danne Fjorde og 

Fjeldsöer, saa maa deraf fölge, at de ogsaa nu formaa at for- 

dybe sit Underlag, saaledes at vi ved Betragtningen af de mo- 

derne Br&er maa kunne vise, at disse ligger i Fordybninger, 

som de selv har dannet, vel at marke, hvis Tiden har veret 

saa lang, eller Breernes Erosion, i den Tid, de har virket, saa 

stor, at de har formaaet i maerkelig Grad at fordybe sit Under- 

lag. Hvis videre de af de moderne Breer frembragte Fordyb- 

ninger af Underlaget ved noget Middel lader sig adskille fra 

Fordybninger frembragte ved Erosion af Vand, da maa der 

mellem de moderne Breer og deres Fordybninger kunne paavises 

en lignende geografisk Forbindelse som mellem Istidens Br&er 

og Fjordene. At de moderne Br&er fordyber sit Underlag, saaledes 

at de ofte kan paavises at have dannet sit eget Leie, har jeg 

tidligere vist i en Afhandling betitlet »Om Botner og Szkkedale 

og deres Betydning for Theorien om Dalenes Dannelse»?). Man 

vil her kunne se: 

I. At det om DBotnernes geografiske Udbredelse gjelder det 

samme som om Fjordenes, nemlig at, ligesom disse findes 

1 de Lande, hvor Istidens Br&er holdt til, saaledes findes 

Botner i de Lande, hvor Br&er nu holder til, eller i en geo- 

logisk serdeles ner Tid har holdt til. 

2. At Botnernes Optr&den inden disse Lande i det Hele falder 

sammen med Br&ernes. 

3. At de danner Fordybninger frembragte af Br&erne selv. 

f 

!) Om Meegtigheden af Breerne i Norge under Istiden. Geologiska Föreningens 

i Stockholm Förhandlingar, Bind 11. 

2) Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 1875. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 4. D 
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Naar man erindrer Höiderne af de Fjeldvegge, der be- 

krandser Botnerne, hvilke ofte naar op til 300 Meter, samt naar 

man videre legger Marke til, at de Br&er, der danner dem, er 

smaa, saa kan den storartede Erosion ved Istidernes Br&er ikke 

forundre. De smaa Bra&ers Udarbeiden af Botnerne er et for- 

holdsvis betydeligere Arbeide end Erosionen af de dybe Fjorde 

ved Istidens ma&gtige Br&er. De störste Höider fra dybeste 

Punkt i Fjordene til höieste Top af Fjeldene langs Fjorden naar 

sjelden op til 2000 Meter, og da Br&erne oprindelig har sögt 

de laveste Linier over det fra först af ujevne Lands Overflade, 

er det kun i saare faa Tilfslde, at der kan forudszttes en Ero- 

sion paa halvandet tusinde Meter; men denne er frembragt ved 

Br&er med en Mx&stighed paa mindst 12 til 1700 Meter; men 

de smaa Br&er i Botnerne kan neppe antages at have en M&g- 

tighed paa 50 Meter, og dog har de eroderet til et Dyb paa 

300 Meter under den oprindelige Overflade. 

Br&erne i Norge udgik fra en vidtstrakt Indlandsis. Hvis 

Dalene og Fjordene er Resultater af disse Br&ers Arbeide, eller 

hvis de Dale, der munde i Fjordene, er eroderet af rindende 

Vand, da maa de tage sit Udgangspunkt fra Landets höjere 

liegende Dele, tiltage i Bredde eller Dybde, eftersom de erode- 

rende Krfter tog til, med andre Ord, hvis Dalene er Erosions- 

arbeider af Vand eller Is, da maa de kunne forfölges gjennem 

Sidefjorde, Fjorddale, Sidedale og Afdale, ligesom man fölger en 

Flod opover forgrenende sig i Biflode og tilstödende Smaabzkke. 

Det kunde ved talrige Exempler vises, at Fjordene i Norge 

tilfredsstiller denne Fordring. Sognefjorden er et udmeerket, 

Exempel; om man fölger den paa et större Kart, til Exempel 

Amtskartet, i dens nedre Dele, saa vil man se, hvorledes den 

forgrener sig i 6 store Bifjorde, der optager enkelte Sidefjorde; 

hvorledes enhver Bifjord fortsstter i en Fjorddal, der optager 

Sidedale, i hvilke atter Afdale udmunder, saaledes at der lader 

sig opstille et helt Stamtr& for Fjorden. Det vil tillige kunne 

sees, at Antallet af Afdale og Sidedale for Sognefjordens Ved- 

kommende vilde belöbe sig til hundreder. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o4 19 

Hvis disse Dale fremdeles er Erosionsdale af Is eller af 

Vand, da maa i det hele Dalenes Bredde og Dybde under for- 

resten lige Omstzendigheder staa i Forhold til de Distrikter, der 

nzrede deres Br&er, eller nu n&rer deres Elve. 

Om man for hver Afdal og Sidedal i Sognefjorden drager 

Gr&ndser efter Vandskjellet, da vil det i det hele vare paafal- 

dende, hvorledes Dalene viser en bestemt Afhsngighed af sit 

Distrikt; efterhaanden som dette Distrikt voxer, voxer ogsaa 

Fjorddalene; ikke saaledes, at der for Störrelsen af en Dals 

Tversnit lader sig opstille en bestemt empirisk Formel, naar 

deres Nedslagsdistrikt er bekjendt; thi ogsaa andre Faktorer 

end Mangden Vand eller Is er bestemmende for det Dyb, Ero- 

sionen naar, men saaledes, at det lader sig udtale, at Dale med 

smaa Nedslagsdistrikter i Regelen har mindre Tversnit end andre 

Dale i samme Egn med större Nedslagsdistrikter. 

Hvis den Br&, der fylder en Sidedal, er meget mindre ma&g- 

tig end den Br&, der fylder Hoveddalen, da maa denne sidste 

antages at naa et större Dyb ved sin Erosion, hvoraf Fölgen 

da vilde vxre, at Sidedale kom til at udmunde i Höiden over 

Hoveddalens Bund. 

Saadanne Sidedale, i hvilke Erosionen ikke har formaaet 

at holde Skridt med Erosionen i Hoveddalen, optra&der i Snesevis 

i de nedre Dele af Sognefjorden; n&sten alle Fjorddale her, i 

hvilke Sidedale munder, kan tages som Exempel; det bedste er 

maaske Utladalen, der fra Aardalsvandet strekker sig op i 

Fjeldet; i denne Dal munder ikke mindre end 10 Sidedale i 

större Höider ud i Hoveddalen, saaledes at Elvene fra Side- 

 dalene maa styrte sig udover Hoveddalens Sider i Fosse. 

Et andet godt Exempel er Dalen ovenfor Veitestrandsvandet 

i Sogn. I denne Dal munder fra Vest 3 Sidedale i omtrent 

samme eller lidt höiere Niveau end Hoveddalen, medens der fra 

Ost munder 5 Dale og 3 Botner i flere hundrede Fods Höide 

over Hoveddalens Bund. Men de 3 Dale, der kommer fra Vest, 

har et större Nedslagsdistrikt end de Dale, der ligger paa Da- 
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lens Östside, saaledes at Erosionen i hine blev större end i de 

östre Dale. 

Hvad der er sagt om Fjordenes Forgreninger, deres Af- 

hangighed af Nedslagsdistriktet, samt om den Höide, hvori Side- 

dale munder i Hoveddale, viser, at Dalene er Erosionsdale; men 

lader det uafgjort, om de er dannede af rindende Vand eller af 

Is. At drage Gra&ndser mellem hvad de rindende Vande ud- 

rettede för Istiden, og hvad Br&erne udrettede under Istiden, 

er vanskeligt. At Indsöerne ligesaalidt som den Del af Fjor- 

dene, der vilde blive Indsöer om Landet laa höiere, ikke er 

eroderet af Vand, er klart nok; thi det stillestaaende Vand i 

Indsöer danner ikke Klippebassiner. 

Det rindende Vand har siden Istiden ofte udrettet saare 

lidet paa det faste Fjeld; undertiden tr&ffer man Friktionsstriber 

i Elvebedernes umiddelbare Nxrhed, saa at Elvene ofte ikke har 

formaaet at udslette disse Striber. Imidlertid kan man dog ikke 

heraf slutte, at Dalene ikke er dannet af rindende Vand; thi 

naar man giver tilstrekkelig Tid, vil, som RAMSAY bemerker !), 

et hvilketsomhelst Belöb af Degradation frembringes ved Regn 

og rindende Vand. Den Tid, hvori Elvene för Istiden har ström- 

met over Norges Overflade, kan vere og er sandsynligvis uden 

Sammenligning lenger end Tiden fra Istiden indtil nu. 

Imidlertid kan man dog ad andre Veie komme til et sand- 

synligt Resultat. Vi gjenfinder i mange Dale, som ender i en Cul 

de sac, den Form for Erosionen, som vi i Botnerne har lert at 

kjende som Formen for Erosion ved Bra&er?); saa at vi kan 

slutte, at Dalenes nerverende Form er et Resultat af Br&ernes 

Virksomhed. Men langere naar man vanskeligt i Adskillelsen 

mellem Isens og Vandets Virksomhed. 

Vi faar altsaa fölgende Historie for Beskaffenheden af 

Norges Overflade. Landet er sammensat af Formationer og 

Bergarter af forskjellig Natur og Oprindelse, hvilket lader for- 

') The Excavation of Valleys in the Alps. Philosoph. Mag. Vol. 24 (1862). 

?) Man sammenligne: Om Botner og Saekkedale og deres Betydning for Theo- 

rien om Dalenes Dannelse, 1. ce. 
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udsette en oprindelig, ujevn Overflade. Paa denne fra först af 

ujevne Overflade begyndte tusinder af Elve og Bekke sit Ar- 

beide, og udarbeidede för Istiden dalformige Fordybninger efter 

Elvenes Störrelse og Bergartens Beskaffenhed. Senere blev 

Landet isd&kt, og de Bra&er, der udgik fra Höifjeldet, fulgte 

de af Elvene udarbeidede Dale og dalformede Fordybninger, yder- 

ligere udvidende og formende disse, samt eroderende Indsöer 0g 

Fjorddyb. 

Norge vender en höi og forholdsvis steil Kyst ud imod 

Havet, skraaner derimod svagere. af mod SO. Denne Landets 

Beliggenhed betinger en stor Regnma&ngde paa den mod Havet 

vendte Kyst, en Regnma&ngde, der voxer yderligere paa de Dele 

af Kysten, ner hvilke store Br&er som Justedalsbr&en og Folge- 

fonden virker som umaadelige Condensatorer for Vanddampene 

fra Havet. Voxte disse Br&er udover endnu större Strakninger, 

vilde Regnhöiden sandsynligvis tiltage endnu mere, hvilket leder 

til Antagelsen af en meget stor Regnhöide langs Norges Vest- 

kyst under Istiden. Denne Omstandighed i Forening med Lan- 

dets Höide ner Havet fremkaldte en Udvikling ‘af Fjorddan- 

nelserne, saaledes som den har fundet Sted paa Vestkysten af 

Norge. 

Det Dyb, en Br& naar ved sin Erosion, eller dens sku- 

rende Kraft, maa nemlig afhenge af Br&ens Tryk paa Under- 

laget, af den Hastighed, hvormed Breen bevxger sig, samt af 

Underlagets Beskaffenhed, hvilket igjen afhanger af: 

1. Regnhöiden eller Snehöiden. 

Nedslagsdistriktets Störrelse. 

Underlagets Heldningsvinkel. 

Br&ens Afstand fra Indlandsisen. 

Sum vv N Bergartens Beskaffenhed. 

Hertil kommer som et vesentlig Moment 

6. Tiden, hvori Breen virker. 

Jo större Regnhöide og Nedslagsdistrikt, desto större Masser 

af Is skal der föres afsted, hvilket vil fremkalde enten en större 
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Br&, det er, et större Tryk, eller en större Hastighed eller begge 

Dele. '$ 

Fordi flere af disse Betingelser i höi Grad er tilstede paa 

Norges Vestkyst, finde vi denne Del af Landet gjennemsat af 

dybe og store Fjorde: 

‚Nedslaget er som omtalt stort og var under Istiden sand- 

synligvis större. | 

Breernes Afstand fra den Indlandsis, der nerede dem, var 

liden, hvilket i Forening med en stor Hastighed som Fölge af 

Underlagets Skraaning vilde bevirke, at Br&erne i mindre Grad 

bortsmeltede paa Veien. 

Hvad den Tid angaar, hvori Br&erne virkede, da er der 

flere Ting, som tyder paa, at de har opholdt sig noget laengere 

i Fjordene end i visse andre Dele af Landet. 

Et i höi Grad udviklet Fjordsystem paa den norske Vest- 

kyst lader sig derfor udlede af Fjordenes glaciale Dannelse i 

Foreniug med Landets Beskaffenhed. 

Ligesom ‚Fjorddalene udgaar paa Vestsiden og forener sig 

til Dannelsen af store Fjorde, saaledes forener paa den anden 

Side af Fjeldet mange lignende Dale sig til Dannelsen af store 

Dalförer. Disse har i Almindelighed ikke saa höie Sider som 

de vestlandske Fjorddale. Flere af dem, som Gudbrandsdalen, 

Valders og Hallingdal, ophörer som udpr&gede Dalförer ved Ind- 

söer som Mjösen, Spirillen og Kröderen. Söndenfor disse har 

Daldannelsen mistet sin udpregede Karakter. Ogsaa over disse 

Forhold kaster den glaciale Theori Lys: 

Naar Dalene udgaar symmetrisk til begge Sider, da er 

denne deres Optr&den en nödvendig Fölge af, at Indlandsisen 

maa söge Aflöb til begge Sider efter Landets Skraaning. Naar 

det Dyb, Erosionen naaede i Dalene paa Östsiden af Fjeldet, 

ikke blev saa stort som paa Vestsiden, da er dette en Fölge af, 

at Regnhöiden, Snemsngden, var mindre, fordi Vanddampene 

allerede for störste Delen var fortsttet paa Vestkysten, saaledes 

som Tilfeldet er den Dag’i Dag; heraf fulgte igjen, at Bra&erne 
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paa Östsiden enten blev mindre magtige eller bevaegede sig med 

mindre Hurtighed; hvoraf igjen fulgte en mindre Erosion. 

Endelig ophörer de udpragede östlandske Dale ved de nevnte 

Söer; Dalförerne söndenfor Mjösen, Spirillen og Kröderen har 

nemlig ikke den karakteristiske Dalform som Gudbrandsdalen, 

Valders og Hallingdal. Hine Söer, med hvilke disse udpr&gede 

Dalförer ender, er markelig nok tillige Grendsen for Br&ernes 

Udbredelse paa et vist Stadium !). Af disse Forhold synes det 

at fremgaa, at Gudbrandsdalen o. s. v. har faaet sin nuvserende 

udmzrkede Dalform under Istidens Slutning paa samme Tid, som 

Mjösen o. s. v. dannedes, og Isbr&en naaede til den nedre Ende 

af de navnte Indsöer. 

Den symmetriske Udstraalen af Dale til begge Sider af 

Höifjeldet kan iagttages hyppist. 

Fra begge Sider af den Fjeldryg, der i den nordlige Del af 

den skandinaviske Halvö adskiller Norge fra Sverrige, udgaar 

der paa norsk Side Dale med Indsöer og Fjorde, og paa den 

anden Side i Sverrige ligger der en Ra&kke store Indsöer. Disse 

Egne har jeg ikke havt Anledning til at besöge og formaar ikke 

i Detaillen at gjöre Rede for Forholdene, ligesom det er mig 

ubekjendt, om Linien mellem den nederste Ende af den lange 

Rekke af store Indsöer i det nordlige Sverrige tillige angiver 

Gra&ndsen for Isbr&ernes Udbredelse under et vist Stadium af 

Istiden, men de rent orografiske Forhold synes at antyde noget 

saadant. 

Om den symmetriske Optr&den af Indsöer paa begge Sider 

af Fjeldryggen kan man overbevise sig ved Betragtning af 

Karterne, ligesom den fremgaar af rent geografiske Beskrivelser, 

til Exempel af fölgende Beskrivelse i Dr. O. I. BRocHs Sta- 

tistisk Aarbog: 

»Sydliest i Tromsö Amt ligger det 6 norske Mil i Retning 

fra Ost til Vest lange Altevand med Udlöb mod Nord gjennem 

Barduelven og Maalselven i Malangenfjord og to Mil sydligere 

!) Man sammenligne: »Om Beliggenheden af Morzener og Terasser foran mange 

Indsöer». ; 
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parallelt med samme den ligesaa lange, men bredere svenske 

Indsö Torneå- Träsk 410 Meter over Havet med Udlöb gjennem 

Torneäelven til den botniske Bugt. Mellem disse haever Vaggi- 

varri og Doderetsfjeldene sig og danner Vandskjellet samt Grend- 

sen mellem Norge og Sverrige. Sydligere ligger paa svensk 

Side flere store Indsöer Kalix-Tresk, Satisjavre, Luleä-Tresk, 

Vastinjavre og Virijavre, tet indunder Kjölen, medens paa norsk 

Side dybe Fjordarme skjaere ind i Fjeldmassen, 7’ysfjorden, 

Nordfolden, Sörfolden, Saltenfjord. Strax indenfor sidstnevnte 

Fjord h&ve sig Kjölens höieste Fjeldtinder. Paa Rigsgrandsen 

og Gra&ndsen mellem Skjerstad og Folden Herreder hever sig 

Olmajolos til 1590 Meter, og lidt sydligere Sulitelma med store 

Sneformer og Isbr&er indtil 1880 Meter over Havet. Strax syd 

for Sulitelma ligger Indsöen Lommijavre paa en Höide af 690: 

Meter over Havet, og ost for samme paa svensk Side Pireski- 

javre, hvorfra Piteäelven udspringer» o. s. v. Denne symme- 

triske Optreden i Indsöer paa begge Sider af en Fjeldryg staar: 

i Harmoni med den glaciale Theori; sandsynligvis vil det ved 

Undersögelser vise sig, at der i Havet paa norsk Side udenfor- 

de ovenn®vnte Fjorde ligger Havbanker som Representanter for 

Morzner, saaledes som Tilfsldet er med sydligere liggende norske 

Fjorde; samt at der ved Enderne af de store svenske Indsöer: 

begynder Felter af löse Materialier af glacial Oprindelse. Paa. 

disse Forhold turde jeg henlede de Geologers Opmarksomhed,, 

der maatte komme til at faerdes i hine Egne. 

Hvis Fjordene og Indsöerne i Norge skyldes Br&ernes Ero- 

sion, da maatte man kunne paavise, at Indsöerne og Fjordene- 

ophörte ved Graendsen for Br&ernes Udbredelse. Da imidlertid 

Br&erne i Norge under et Stadium af Istiden har strakt sig 

udover det hele Land til de yderste Holmer og Skjer, saa er 

der ikke Anledning til at paavise dette Forhold ved Braernes. 

yderste Grandser. Hvis imidlertid Br&erne mod Istidens Slut- 

ning har indtaget forskjellige Stadier under sin Tilbagegang, da 

maa man, hvis de har opholdt sig tilstrakkeligt lenge paa et. 
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eller flere Stadier, kunne paavise Erosionsarbeider, svarende til 

Br&ernes Standpunkter. 

Jeg har tidligere vist!), at der i mange Fjorddale findes 

Indsöer svarende til et vist Stadium i Br&ernes Udbredelse, 

ligesom at der i det östenfjeldske Norge lader sig paavise fire 

Greendser for Br&ernes Udbredelse eller fire Rekker af Morzner, 

og at der til disse fire Greendser svarer fire lange Rakker af 

Indsöer. 

Blandt de mange Forhold, der bliver forstaalige, seet i den 

glaciale Theoris Lys, er ogsaa den Omstandighed, at Fjorde og 

Indsöer undertiden begynder netop der, hvor en eller flere Dale 

stöder sammen. Hvor nemlig to daldannende Br&er mödtes, der 

vilde den samlede Br& enten faa en större Ma&stighed eller en 

större Bredde, eller den vilde faa en foröget Hastighed; fik den 

en foröget Mxgtighed, vilde Trykket og dermed Erosionen tiltage, 

fik den foröget Hastighed, vilde ligeledes Virkningen paa Under- 

laget blive större. 

Som Exeınpler paa Fjorde og. Indsöer, der tager sin Be- 

syndelse ved Sammenlöbet af to Dale, kan n&vnes: 

F'jerlandsfjorden, der begynder ved Sammenlöbet af Dorum- 

dalen og Suphelledalen; Lysterfjorden, der begynder ved Sam- 

menlöbet af Fortemdalen og Mökrisdalen; Aardalsvand, der be- 

gynder ved Sammenlöbet af Utladalen, Langedalen og Modalen; 

Mjösen, Drammensfjord og flere Indsöer og Fjorde kunde anföres. 

Tx&nker man sig magtige Br&er, udgaaende fra en Ind- 

landsis og fordybende sit Underlag, og gjennem lange Tidsrum 

fortsettende sit Arbeide, da er det at vente, at eiendommelige 

Dybdeforhold vilde fremkomme i Fjordene. Breen i Hoved- 

fjorden vilde paa sin Vei faa Tilförsel af andre Breer gjennem 

Sidefjorde, hvorved Breen vilde tiltage i Megtighed eller Bredde 

eller Hastighed, hvoraf vilde resultere en större Erosion, der nu 

vil give sig tilkjende enten som et större Dyb eller en större 

Bredde af Fjorden. Ved Hovedbr&ens Bevegelse udover vilde 

omsider Afsmeltningen af Breen blive större end Tilförselen, 

1) Om Beliggenheden af Morener og Terasser foran mange Indsöer. 
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hvoraf vilde fölge en formindsket Erosion, altsaa et formindsket 

Dyb. Men paa samme Tid som Breen fordybede sit Underlag 

inde i Fjorden, vilde Dybderne i Havet udenfor formindskes, i 

det de löse Masser vilde afsettes ved Enderne af Br&erne, saa 

at det er at vente, at vi finde store Masser af löse Materialier 

paa mindre Dyb ved Fjorddybenes Ende. 

Om de Fordringer, som her af Theorien stilles, er 1 Over- 

ensstemmelse med de iagttagne Forhold, skal nu undersöges. 

Der forlanges efter Theorien: 

Större Dyb i Fjordene end i Havet udenfor. 

Na Et i de indre Fjorde tiltagende, senere ud imod Fjord- 

mundingen aftagende Dyb. 

3. Store Masser af löse Materialier foran Enden af Fjorddybene. 

Det er almindeligt bekjendt, at man i de norske Fjorde 

finder meget större Dybder end i Havet udenfor Fjordmundin- 

gerne. Medens Dybder paa 4 til 500 Meter er meget alminde- 

lige inde i Fjordene, tr&ffer man i Afstand fra Land udenfor 

Fjordene hyppigst Dybder under 200 Meter, og Dybden i Nord- 

söen er sjelden over 100 Meter. Som typiske Exempler paa 

disse Forhold kan enhver udpr&get Fjord paa Norges Vestkyst 

tages; her kan navnes Sognefjord, Hardangerfjord, Nordfjord og 

Storfjord, fordi Dybdeforholdene udenfor disse Fjorde nu er 

nogenlunde nöiagtigt undersögt. Sognefjordens störste Dyb er 

1244 Meter (661 Favne); i en Afstand af 100 Kilometer fra 

Fjordmundingen er Dybden ude i Havet derimod kun 124 Meter 

(66 Favne). Hardangerfjordens störste Dyb er 800 Meter (425 

Favne)., Dybden i Havet udenfor i en Afstand af 100 Kilometer 

fra Fjordmundingen 120 Meter. Störste Dyb i Nordfjord er 

565 Meter, men i Havet udenfor i en Afstand af omtrent 50 

Kilometer fra Mundingen 150 Meter. I Storfjorden findes i 

den Del af samme, som kaldes Sulefjord, Dyb paa 456 Meter 

(242 Favne); i den Del, som kaldes Voldenfjord, 721 Meter 

(383 Favne); og i Havet udenfor 50 Kilometer fra Mundingen 

gaar Dybden op til kun 100 Meter. 
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Det fremgaar af disse Tal, at man inde i de trange Fjorde 

hyppigt finder Dyb, der er 4 til 10 Gange saa store som Dyb- 

derne ude paa Havet i 50 til 100 Kilometers Afstand fra Land. 

Den anden Fordring, som Theorien stillede, var den, at 

Fjordenes Dyb skulde i det hele veere tiltagende, saa lenge de 

modtog Tillöb fra Bifjorde, senere, efterhaanden som Afsmelt- 

ningen blev sterkere end Tilförselen, skulde Dybderne vere af- 

tagende ved Fjordmundingen i Havet. 

Undersöger man Dybdeforholdene i de typiske vestlandske 

Fjorde, saa finder man i de indre Dele först en i det hele til- 

tagende Dybde, der i de ydre Dele af Fjorden aftager. 

Fölgende Forteonelser over Dybderne i Sognefjorden kan tjene 

som Exempel; dens inderste Arm, Lysterfjord, er betragtet som 

Hovedfjord: 

Lodskuddets Afstand fra inderste Fjordarms (Lysterfjordens) 

Bund i Kilometer 

I, 5, 19, 28, 36, 44, 57, 70, 82, 112, 124, 136, 149, 160, 168, 

175, 181, 207, 214, 218. 

Dybde i Meter 
81, 137, 369, 444, 655, 642, 930, 962, 1011, 1199, 1231, 1244, 

1229, 1244, 847, 1186, 678, 497, 175, 158. 

Det sidste Lodskud 158 Meter er taget ved Fjordmundingen 

ved Havet i Sognesöen. | 

Det vil af disse Tal sees, hvorledes Sognefjordens Dyb indtil 

en Afstand 136 Kilometer fra Bunden er tiltagende; i de yderste 

50 til 60 Kilometer er Dybden aftagende, indtil Mundingen. 

Lisnende Forhold viser de andre Fjorde, om end ikke altid saa 

regelm&ssigt som Sognefjorden. 

Hardangerfjorden er ved Udlöbet i Havet 175 Meter dyb, 

Nordfjord 181 Meter. Sammenlignes disse Dybder med de 

ovenfor angivne störste Dybder for Hardangerfjord og Nordfjord, 

saa sees det, at Fjordene ei alene, som tidligere paavist, er dy- 

bere end det udenfor liegende Hav, men at de ogsaa er dybere 

i de indre Dele end ved sin Munding. 
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Bifjorde viser undertiden et lignende Forhold, i det de ud- 

grundes, hvis de fortsatte lengere Strekninger uden at modtage 

vesentlige Tillöb gjennem Sidedale eller Sidefjorde. Som Exem- 

pel kan Sörfjorden i Hardanger tjene. Den har fölgende Dybder: 

Afstand fra inderste Bund iKilometer 4, 10, 15, 21, 27, 33. 

Dyibdemi. Meter 00 RT N. 113, 264, 395, 386, 358, 320. 

Ingen Sidefjord eller betydeligere Sidedal stöder til Sör- 

fjorden i dens ydre Löb. Den tiltager i Dybde de förste 15 

Kilometer og bliver saa grundere; i 38 Kilometers Afstand fra 

Bunden forener den sig med Hovedfjorden og Dybden stiger da 

fra 320 til 725 Meter. 

Den tredie Fordring, Theorien stillede, var den, at der skulde 

optrede Masser af löse Materialier foran Fjorddybenes Ender. 

Disse löse Masser, Stene og Sand, maatte da kunne paavises. 

at tilhöre saadanne Bergarter, som danner det faste Fjeld inde 

i Fjordene. 

Paavisningen af dette Forhold er naturligvis vanskelig, da. 

disse löse Masser ligger paa Havets Bund; der gives ikke noget 

andet Middel end det at hente Stene op fra Dybet paa samme 

Maade som man henter Planter og Dyr ved zoologiske Under- 

sögelser. 

Det maatte paa Forhaand antages, at hvor Fjorddybene ender, 

der skulde man fortrinsvis finde Masser af Stene afsatte af Breerne 

som undersöiske Morsner; lenger ud i Havet derimod fortrinsvis. 

finere Materiale. Med denne Tanke for Oie har jeg foretaget 

Skrabninger ved Mundingen af Hardangerfjorden (det saakaldte 

Gunnarskjer Hul) samt ved Mundingen af Korsfjord og Selbö- 

fjord, hvor Lodskuddene viste, at disse Fjorde udgrundedes, samt. 

videre undersögt Bundens Beskaffenhed i Havet udenfor disse 

Fjorde indtil 100 Kilometers Afstand fra Land (59° 48° Bredde 

02,37 HI ör CNN 

!) Disse Undersögelser har jeg foretaget fra Oplodningsdampskibet »Hansteen» 

med Bistand af Professor G. O. SARS. 
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Ved de nevnte Fjordmundinger fandtes Bunden at bestaa 

af Stene indtil en knyttet Neves Störrelse blandet med Ler; 

fölgende Bergarter dannede disse Stene. 

1. Korsfjord. 

Paa 100 Meters Dyb. 

Glimmerskifer, 
Glimmergneis, 
Qiegneis, 
Hornblendeskifer, 
stribet Granit, 
Kvartsglimmerskifer, 
Augitporfyr. 

Paa 248 Meters Dyb. 

Syenit, grovkornet, 
Glimmerskifer, 
Alunskifer, 
Lerglimmerskifer, 
finkornet Granit, 
Kvarts, 

Graa Gneis, 
Amphibolit, 
Flint. 

Paa 186 Meters Dyb. 

Lerglimmerskifer, 
Glimmergneis, 
Glimmerskifer, 
Hornblendeskifer, 
stribet Granit, 
Kvartsit. 

Paa 384 Meters Dyb. 

Granit, grovkornet, 
Glimmerskifer, 
Kvartsit (röd og hvid), 
Chloritskifer, 
Graa Gneis, 
stribet Granit, 
Hornblendeskifer, 
Gabbro, 
Lerglimmerskifer, 
Amphibolit, 
Röd Feldspatporfyr, 
Röd Sandsten. 

2. Selböfjord. 

Paa 212 Meters Dyb. 

Granit af middels Korn Gabbro, 
og hvid Feldspat, Hornble 

Paa 262 Meters Dyb. 

Lerglimmerskifer, 
ndeskifer, Granit med röd 

Granit medröd Feldspat Flint, Feldspat, 
Granit, stribet, Lerglimmerskifer, Granit med hvid 
Granit med sölvhvid Tet,röd,sandsten- Feldspat, 

Glimmer, agtig Bergart med Kalksten, graa, 
Kovartsit, Bl&rerum af Kalk- Kalksten, tet, 
Glimmerskifer, spat. Kvartsit, blaa. 
Kvartssandsten. 

3. Gunnarskjsrhullet. 

Paa 175 Meters Dyb. 

Lerglimmerskifer, 
Granit med hvid Feldspat, 
Glimmerskifer, 
Kvartsrig Skifer med Svovlkis, 
Granit, finkornet. 
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Af disse Stenes forskjellige petrografiske Beskaffenhed frem- 

gaar det, at de ikke kan höre hjemme paa Stedet, men at de 

maa vaere förte did. Dette bekr&ftes ogsaa ved Stenenes Form, 

i det Kanterne er i höi Grad tilrundede, dog er Stenene ikke 

fuldstendige Rullestene; de oprindelige Sider kan i Regelen er- 

kjendes; kun Kanterne er afslidt. Det fremgaar videre af Ste- 

nenes petrografiske Beskaffenhed, at de i det hele bestaar af 

Bergarter, der vides at omgive vedkommende Fjorde. Det var 

Graniter, Gneiser, Glimmerskifere og Lerglimmerskifere, der op- 

traadte i overveiende störst Antal. Markelig er Forekomsten 

af Flintestene paa disse Banker; i Korsfjord fandtes paa 248 

Meters Dyb 7 Flintestene og i Selböfjord 1. Dette tyder paa 

Existencen af en Kridtformation i disse Egne, eller paa en 

under Istiden ödelagt Kridtformation. 

Stenenes Störrelse var yderst forskjellig fra mindre end en 

Hasselnöd til en knyttet Neves Störrelse. 

Sammenholdes disse lagttagelser: et stort Antal forskjellig- 

artede Bergarter, forekommende af forskjellig Störrelse og med 

tilrundede Kanter ved Udlöbet af Fjorde, om hvilke vi ved, at de 

engang har v.eret fyldte med megtige Br&er, samt optredende 

paa det Sted, hvor Fjordene bliver grundere, da synes alt dette 

at tyde paa, at vi har glaciale Dannelser for os i Form af un- 

dersöiske Morzner. 

Denne Opfatning bestyrkes ved andre analoge Forhold. Det 

er tidligere paavist!), at der i det östenfjeldske Norge findes 

Rakker af Indsöer sparrede af Morsner og Terrasser. Den 

R&kke af Morsner med bagenfor liggende Indsöer, der streekker 

sig fra Horten mod SV, gaar ved Langesundsfjorden ud i Havet, 

dukkende op igjen paa Jomfruland for atter at forsvinde i Havet; 

men paa Havbunden lader der sig i Forts&ttelsen af Jomfru- 

lands Morz&ne paavise en videre Udstrekning af Morsnen som 

Banker med indenfor liggende dybere Render ?), saaledes at der, 

om Landet laa höiere, vilde fremdeles paa en Straekning af 80 

') Om Beliggenheden af Morsener og Terasser foran mange Indsöer. 

2?) Man sammenligne Kartet: Den norske Kyst fra Faerder til Udsöre. 
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Kilometer optrede Rakker af Indsöer med foranliggende Mo- 

rener istedetfor de nuvzrende Banker med indenfor liggende 

Fjorde og Dybrender. 

T&nker man sig paa samme Maade den norske Vestkyst lig- 

gende til Exempel 400 Meter höiere, da vilde der i det hele istedet- 

for de store vestlandske Fjorde som Hardangerfjord, Sognefjord 

0. 8. v. optrede en R&kke af store Indsöer med foranliggende 

: Morener eller maaske rigtige store Sletter bestaaende af glaciale 

Dannelser, i det nemlig Dybdeforholdene udenfor Fjorddybene er 

saa jevne, at de for Oiet oftest vilde gjöre Indtrykket af nesten 

horizontale Flader. Med andre Ord man vilde, om Landet stod 

höiere, finde Forholde, der er nogenlunde analoge med Rakken 

af Indsöer fra Mjösen over Randsfjord, Spirillen, til Kröderen, 

foran hvilke ogsaa glaciale Masser optreder. Hvad der i en 

tidligere Afhandling er sagt om Aarsagen til Mor&nernes og 

Terrassernes Beliggenhed foran Indsöer, lader sig anvende ogsaa 

paa Fjorddybene med de foranliggende Havbanker og glaciale 

Masser, med den Forskjel at Fenomenet er langt mere storartet 

i det vestenfjeldske Norge; Fjorddybene er större, og de glaciale 

Masser findes i större Mangder paa lange Strakninger ud i 

Havet. 

I Nerheden af de nu isdekte Dele af Norge, som til Exem- 

pel i Justedalsbreens Omegn, finder man i Botnerne eller Sekke- 

dalene smaa Indsöer eller Tjern med Morzener foran !). Disse 

smaa Tjern er Dannelser af de moderne eller postglaciale Breer, 

og ialfald nogle af dem er virkelige Fjeldsöer eller Klippebassiner, 

ikke Damme. Ligesom de smaa moderne eller postglaciale Braer 

har dannet disse smaa Bassiner, ophobende Morzner foran dem, 

saaledes har Br&erne under forskjellige Standpunkter i Istiden 

dannet Bassiner af forskjellige Störrelser, hvilke efter Beliggen- 

heden i höiere eller lavere Niveauer, kom til at optrede som 

Indsöer eller Fjorde, og de löse glaciale Masser foran dem som 

Morzner, Terrasser eller Havbanker. 

1) Man sammenligne: Om Botner og Sakkedale og deres Betydning for Theo- 

rien om Dalenes Dannelse. 
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Forhold, der ligner de her beskrevne ved de norske Fjorde, 

gjenfindes i andre forhen isdaekte Lande. Fjordene paa Skotlands 

Vestkyst udgrundes ved Mundingerne, og vilde, om Landet stod 

höiere, danne Indsöer!). Foran Fjorddybene langs Kysten af 

Sydgrönlands nordlige Kolonier ligger Banker paa 20 til 30 

Favne; indenfor nsermere mod Land er meget större Dybder ?). 

Den laveste Grund er ved Holstenborg kun 14 Favne, medens 

der nzrmere under Land ved Holstenborg ikke fandtes Bund 

med 120 Favne. 

Disse Forhold tyder paa, at Fjordene i Norge, Skotland og 

Grönland, vilde, om Landene laa höiere, danne en Ra&kke af 

store Indsöer med glaciale Masser foran, ligesom Mjösen og de 

andre Söer i det sydöstlige Norge eller som Lago Maggiore og 

de andre Söer paa Sydsiderne af Alperne. Disse Landes seneste 

geologiske Historie har vzeret den samme, derfor gjenfinder man 

den samme orografiske Form. 

Udenfor Fjordmundingerne af de tidligere navnte Fjorde: 

Bömmelfjord, Korsfjord og Silbofjord findes sandblandet Ler og 

lenger ud en seig fin Ler (saakaldet Slik) paa opimod 300 

" Meters Dyb, indtil Bunden atter hever sig i omkring 100 Kilo- 

meters Afstand fra Kysten, og her optr&der fin gul Kvartssand 

paa 120 Meters Dyb. | 

Nogle af Fjorddybene paa Söndmörs Kyster fortsette som 

undersöiske Dyb udenfor Fjordmundingerne 3), dog er Dybderne 

i disse undersöiske Fjorde mindre end inde i selve Fjordene. 

Lengst ud gaar det saakaldte Dredsundsdyb, der er Forts&t- 

telsen af Storfjorden paa Söndmör. Dette naar hele 5 geogra- 

fiske Mil udenfor Kysten, endende med en Dybde paa 300 Meter 

(160 Favne), og umiddelbart foran dette Dyb gaar Bunden op til 

90 til 100 Meter (50 Favne), og herfra forts&tter under Navn 

af Gnausen en Banke, der efter Karterne bestaar af Sand 

og Singels. 

1) Se GEIKIE, The Great Ice Age. Side 519. 

2) Se Rınk, Grönland, geographisk og statistisk beskrevet. Bind II. Side 216. 

3) Se Kart over Havbankerne langs den norske Kyst fra Stadt til Harö. 
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Foran de romsdalske Fjorddyb, der fortsstter til de yderste 

Skjer, strekker der sig paa Dybder fra 56 til 188 Meter (30 

til 100 Favne) löse Masser, der langer ud hever sig til 150 

Meter (80 Favne) og styrter saa ned til 600 Meters Dyb ud 

mod Atlanterhavet. Kanten af disse löse Masser, hvor de ven- 

der ud mod det store Dyb i Havet, ben®vnes Storeggen. 

Naar nogle Fjorddyb fortsstter udenfor Fjordmundingerne 

i Havet med Banker foran, da maa dette hidröre derfra, at de 

har vere fyldte med Br&er; thi hvis ikke Br&erne havde holdt 

dem rene, da vilde de löse Masser vere afsatte i Fjorddybene, 

ikke udenfor dem. Fjorddybenes Fortszttelse kan derfor ingen- 

lunde anföres som Bevis imod Fjordenes glaciale Dannelse; men 

et andet Spörgsmaal er det, om denne Udstr&kning af Br&erne 

langt ud i Havet ikke sandsynliggjör Antagelsen af, at Landet 

engang har ligget höiere, idet det kan siges, at Isströmmene 

vilde ödelegges af Havet, för de naaede saa langt ud, hvis 

Niveauet ikke var hölere. Det maa her erindres, at om Landet 

tenkes hevet nok saa meget, saa havde Isbr&erne eller Isström- 

mene i de indre Dele af de til Indsöer forvandlede Fjorde Dybder 

at passere, der er större end de nuvzrende Dybder i Havet. 

Antagelsen af, at Landet laa höiere under et Stadium af Istiden, 

er neppe nödvendig til Forklaring af Fjorddybenes og Havban- 

kernes Dannelse. 

Imidlertid er der 1 den senere Tid fremdraget enkelte Kjends- 

gjerninger, der taler for en höiere Beliggenhed af Landet under 

Istiden. I en Afhandling betitlet: »Bidrag til Kundskaben om 

Dyrelivet paa vore Havbanker»!) omtaler Prof. G. O. SARS, 

hvorledes han paa Storeggen fik Bundskraben lige op til Mun- 

dingen fyldt med smaa afrundede Stene, hvis Lighed med de 

af Bölgebevegelse idelig rullede og derved afglattede Fjserestene 

var i höleste Grad paafaldende; og der anföres videre en »z00- 

»logisk Kjendsgjerning, som synes evident at tale i Faveur af 

»en tidligere betydelig Hzvning af Bunden. Omtrent midtveis 

»imellem Aalesund og Storeggen, paa den saakalte Mebotten, 

!) Kristiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1872. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 4. 3 
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»fik jeg op i Bundskraben fra en Dybde af omtrent 50 Favne 

»talrige döde Skaller af Mya truncata, Saxicava rugosa og Venus 

»casina; alle utvivilsomme littorale Dyr, der fordetmeste kun 

»leve i Fjeren ved Lavvandsmerket. Ja, hvad der er endnu 

»meerkeligere, den nulevende Fauna paa selve Storeggen viser, 

»som af det fölgende vil sees, i enkelte Henseender en maerk- 

»verdig littoral Charakter . . .» 

Forekomsten af en littoral Fauna paa Storeggen og Me- 

botten kan kun tjene til at bestyrke den Opfatning, som i det 

foregaaende er gjort gjeeldende, af de eiendommelig orografiske 

Forhold paa Havbunden ved Kysten. 

De Oer, der ligger ved Mundingerne af de store Fjorde, er 

ogsaa selv gjennemsat af Fjorde. Disse findes da fortrinsvis 

paa den Side af O©erne, der vender ud mod Havet. Betragt- 

ningen af nogle af de större Ver som Senjenö, Koalö, Hetteren 

0. Ss. v. vil vise dette. Med de Oer, der findes paa Nordame- 

rikas Vestkyst, er det samme Tilfsldet !); ligesom ogsaa med 

Oer paa Grönlands Kyst, til Exempel med Disko Oen, der paa 

Vestsiden er gjennemsat af flere store Fjorde, medens lignende 

Dannelser mangler paa de mod Landet vendte Sider 2). 

De indad mod Landet vendte Kyster af O©erne udgjöre 

nemlig Dele af de jevne Sider af de store indenfra kommende 

Fjorde, medens der paa Vestsiden er fremkommet mindre, selv- 

stendige Fjorddannelser, dannet af Bra&er, der for störste Delen 

udgik fra selve Oernes höiere liggende Dele. Hver af de större 

höiere Oer langs Kysten maa nemlig under Istiden tenkes at 

have vzret Udgangspunktet for selvstendige Br&er; hvad der 

ogsaa for en Del er Tilfeldet den Dag i Dag, i det enkelte Oer 

i det nordlige Norge endnu er Tilholdsted for Br&er. Den Del 

imidlertid af Br&erne, der dannedes paa den mod Landet vendte 

Del af Oerne, bidrog kun til at foröge de Ismasser, der kom ud 

fra Hovedfjordene, glattende Oernes Sider, hvorimod der udimod 

1) Dana American Journal of Science and Arts Vol. VIL 

2) Se Rınk, Grönland, Bind I, hvor Kart over Nordgrönland findes. 
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Havet var Anledning til Dannelse af isoleret virkende Brier og 

derved til Dannelsen af selvstendige mindre Fjorde. 

Dalene i Norge har en i Tverprofilet nogenlunde horizontal 

Bund, op fra hvilken Siderne skraaner med större eller mindre 

Vinkler. Undersöger man ved tet paa hinanden fölgende Lod- 

skud Formen af Fjorde og Indsöer i Tverprofilet, da vil man 

se, at ogsaa disse er forholdsvis flade i Bunden med skraanende 

Sider. Som Exempler kan Nordfjord, Loenvand i Nordfjord 

samt Houkelivand i Stavanger Amt benyttes. 

Nordfjord er 2 Kilometer bred (fra Faleide til Fröholm) 

og har fölgende Dybder fra den nordre til den söndre Side med 

omtrent 118 Meter mellem hvert Lodskud: 

26, 50, 79, 120, 171, 226, 254, 313, 339, 337, 338, 337, 75, 

28 Meter. 

Loenvand er 1200 Meter bredt (ved Hofrending) og har 

fölgende Dybder tvertover med omtrent 67 Meter mellem hvert 

Lodskud: 

Boa 852 112,0.1315°133:7132/7132, 131, 1307130,129,7129, 

118, 83, 57, 21 Meter. 

Houkelivand er 400 Meter bredt og har omtrent paa Midten 

fölgende Dybder tvertover med omtrent 33 Meter mellem hvert 

Lodskud: 

67, 84, 99, 104, 104, 104, 104, 104, 100, 76, 56 Meter. 

Det fremgaar af disse Tal, at vedkommende Indsöer i sin 

midtre Halvdel eller Trediedel er saa godt som flade, medens 

Siderne skraaner under forskjellige Vinkler. (Nordfjord 18° til 

en, 434° til den anden Side, Loenvand 21° til begge Sider, 

Houkelivand 38°). Denne Bundens Horizontalitet paa större Straek- 

ninger i Tverprofilet kan neppe tilskrives senere Udfyldninger, 

thi de Fjorddale, der fortsatter Fjordene eller Indsöerne, viser 

den samme Horizontalitet, ogsaa hvor Udfyldninger mangler. 

Undersöger man ved Sigt paa selve Stedet eller ved Karter 

i stor Maalestok de Vinkler, som Fjordenes eller Dalenes Sider 

danner med Horizonten, da vil man i trange Fjorde med bratte 

Sider finde Vinkler oftest paa omtrent 30 Grader, i meget 
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trange Dale eller Fjorde med meget bratte Sider Vinkler paa 

40 Grader, der endog kan stige til 45 Grader. Saa steile Sider 

er dog Undtagelser, og de gjör paa Tilskueren Indtryk af at 

vere endnu brattere, saa de ofte omtales som n&sten ganske 

lodrette Vzgge. I de östlandske Dale synes Sider under 15 

Graders Heldning at va&re hyppigt forekommende. 

Bevzger en Br& sig ned igjennem en Dal, da er som be- 

kjendt Bra&ens Hastighed störst i de mindre Partier; ud imod 

Siderne bliver Hastigheden mindre, ligesom Ma&gtigheden her er 

mindre. lölgen heraf er, at de midtre Dele af Br&ens Under- 

lag bliver udsat for en större Erosion end de n&rmere ud imod 

Kanterne liggende Dele af Fjeldet. Havde Br&en overalt samme 

Mestighed og bevagede den sig overalt med samme Hastighed, 

da vilde, hvis Underlagets Beskaffenhed var den samme, resul- 

tere en i Tverprofilet horizontal Dalbund med lodrette Sider. 

Beveger derimod de midtre Partier af Breen sig med en vis 

stor Hastished, Ismasserne ud imod Kanterne derimod med en 

anden mindre Hastighed, da vil deraf resultere en Dal med en 

til de midtre Partier af Br&en svarende Bund, der er horizontal 

i Tverprofilet, samt med skraanende Sider. Det vil videre sees, 

at Sidernes Skraaning vil vere afhangig af Afstanden fra Br&ens 

Kant til de Dele af samme, der gaar med stor Hastighed. Er 

Afstanden fra den Del af Breen, der gaar med stor Hastighed, 

til Kanten for Exempel 100 Meter, saa vil Dalsiderne, naar 

Breen ved sin Erosion har naaet i de midtre Partier et Dyb af 

for Exempel 100 Meter, have en Skraaning af 45 Grader, i det 

nemlig Tangens til Vinkelen vil vere 100 = ], altsaa Vinkelen 

45 Grader; men er Afstanden fra de midtre Partier, der gaar 

med störst Hastighed til Kanten for Exempel 400 Meter, da vil 

Dalsiden, naar Breen ved sin Erosion har naaet et Dyb af 100 

Meter, kun ’vsere lidt over 14 Grader, i det Tangens til Vin- 

kelen er 420 —4, hvoraf Vinkelen 14° 2’ beregues. Da Afstan- 

den fra Kanten til de midtre hurtigt gaaende Dele af Breen i 

Regelen vil vsere mindst ved Isbr&er af liden Bredde, altsaa 

ved Isbr&er, der danner trange Dale, saa resulterer heraf, at 
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trange Dale efter Theorien skal have steilere Sider end brede 

Dale. At saa ogsaa er Tilfxldet vil enhver, der har havt An- 

ledning til at fölge en udpra&get Fjord og dens Dale, have 

iagttaget. Sognefjord, Hardangerfjord, Nordfjord, Storfjord o. s. v. 

kan tjene som Exempler. I de ydre Dele er Fjordene i Regelen 

bredere end i de indre Dele, og Fjeldsiderne er i det hele mindre 

steile. Langer inde möder trangere Fjorde, og her er Siderne 

steile ligesom i Fjorddalene, der fortsstter fra de trange Fjorde. 

Om man indskrenker sig til de fire nevnte Exempler, saa er 

de indre trange Bifjorde til Sognefjorden, som Naeröfjord, Aur- 

landsfjord, Lysterfjord, o. s. v. bekjendte for sine steile Fjord- 

sider. Ligesaa har Sörfjorden i Hardanger, de trange Dale og 

Fjorde i Stryen, Olden og Loen i Nordfjord, ligesom Geiranger- 

fjorden og de andre trange Bifjorde til Storfjorden ganske ander- 

ledes steile Sider end de brede Hovedfjorde. 

I det foregaaende er samlet de vasentligste af de Forhold, 

som sammenknyttes ved den glaciale Theori; det er hele Rekker 

af forskjelligartede Kjendsgjerninger, som ved den finder sin For- 

klaring: Fjordenes og Indsöernes Optr&@den i forhen isdakte 

Lande, deres selskabelige Forekomst, Dybdeforhold, deres Ud- 

vikling paa Norges Vestkyst, Dalenes Oprindelse fra Höifjeldet, 

deres Afhzngighed af Nedslagsdistriktet, deres Form, hvor de 

ender, Indsöernes Optr&eden 1 Rakker efter Isbr&ernes Udstrak- 

ning, deres Forhold til Morsner og Terrasser, Botnerne i de 

höieste Tinder ligesom Havbankerne udenfor de yderste Skjer, 

alt dette samler sig om den glaciale Theori. | 

Der kjendes fortiden ingen anden Theori, der paa samme 

Tid som den forener alle disse lagttagelse, formaar at gjöre 

Rede for den orografiske Beskaffenhed af Lande med Fjord- 

dannelser. 

Erosionen ved Vand maa standse ved Indsöerne og Fjord- 

dybene. 

RAMSAY og TYNDALL har i sine Arbeider over Söerne 0g 

Dalenes Dannelse bevist, at Hypothesen om en Dannelse ved 

Spr&kker ikke formaar at gjöre Rede for Schweiz’s Configura- 
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tion. Deres Bemarkninger finder sin fulde Anvendelse paa 

Norge. 

Man kunde tenke sig Indsöerne og Fjorddybene som op- 

rindelige Erosionsdale ved Vand, der ved lokale Hz&vninger ved ” 

den nedre Ende var bleven til Indsöer og Fjorddyb. Det Antal 

lokale H&vninger, som en saadan Hypothese maatte forudsztte, 

gjör denne i og for sig lidet antagelig, ligesom den heller ikke 

staar i Harmoni med de tidligere anförte Iagttagelser. 

Ligesaa fordrer en Hypothese om Indsöernes og Fjorddy- 

benes Dannelse ved lokale Sankninger et kolossalt Antal saa- 

danne, og denne Hypothese modsiges ogsaa blandt andet af den 

geologiske Bygning af de Dale, der fortsetter Fjorddybene. Et 

Exempel skal anföres: En af Sognefjordens inderste Arme fort- 

setter i Fortundalen. 1 Bunden her staar Grundfjeldet. Be- 

stiges Fjeldet paa Dalens nordre Side, saa findes over Grund- 

fjeldet en magtig Etage af Lerglimmerskiffer. Paa Dalens 

söndre Side er den samme Etage og höjere op over denne en 

Etage af Kvartsskiferee. Var denne Dal dannet ved en lokal 

Szenkning, da vilde Lerskiferen eller Kvartsskiferen, ikke Grund- 

fjeldet, staa i Bunden. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 4. 

Stockholm. 

Berättelse om hvad sig tilldragit inom Kgl. Vetenskaps- 

Akademien under året 1874—1875. Af Akademiens 

Ständige Sekreterare afgifven på Högtidsdagen 

den 31 Mars 1875. 

Det rastlösa arbete för framåtskridande och förkofran, hvaraf 

vår tid bär sin prägel, uppenbarar sig icke minst på vetenska- 

pernas område, och närmast inom de vetenskaper, som mer än 

andra stå i samband med och beröra det allmänna praktiska 

lifvet, eller inom naturvetenskaperna. Det beroende, hvari de 

stora näringsgrenarnes tidsenliga utveckling star till några af 

dessa vetenskaper, och som under senare tider gjort sig mer och 

mer gällande, har å andra sidan ställt på dem fordringar, som 

betingat och frammanat nya ansträngningar från deras sida. 

Denna vexelverkan har å båda sidor alstrat en rörlighet och 

lifaktighet, hvartill knappast någon föregående tid kan uppvisa 

motstycke, och som djupt ingripa i vår tids alla förhållanden. 

Då Vetenskaps-Akademien i dag afgifver berättelse om sin verk- 

samhet under det förflutna året, kan hon, med blicken fästad 

på denna verksamhet i dess helhet, icke undgå att anmärka, 

hurusom äfven hon är mer och mer påverkad af de antydda 

allmänna omständigheterna, hurusom år från år allt mer stegrade 

anspråk ställas och, — må det tilläggas —, äfven böra ställas 

på henne, och hurusom tillfredsställandet af dessa anspråk kräf- 

ver arbetskrafter och yttre medel till en omfattning, som någon 

gång kan synas egnad att väcka bekymmer. Akademien har 

likväl aldrig lemnat rum för tvifvel derom, att hon, äfven under 
Ios ee 
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sina pligter, och att hon skall icke blott bevara oafkortadt utan 

äfven förkofra det ärofulla arf, som hon mottagit af gångna 

slägten. Denna sin tillförsigt grundar Akademien icke minst pa 

det hägn, hvarmed den högre kulturens intressen i vart land 

städse omfattats af Konung och folkombud, och hvarpa Akade- 

mien äfven under det förflutna året fått mottaga dyrbara bevis, 

som förpligta henne till oskrymtad djup tacksamhet och till ett 

- oaflåtligt sträfvande för det fosterländska mål, som blifvit henne 

föresatt. 

Ett af de stadigt växande behof, som under senaste åren 

varit Akademien en anledning till oro, har varit det af utrymme 

för det naturhistoriska Riksmuseets samlingar. Detta bekymmer 

har likväl numera blifvit väsentligen undanröjdt, sedan 1874 års 

Riksdag, för att afhjelpa ifrågavarande behof, på Kongl. Maj:ts 

derom gjorda proposition frikostigt beviljat ett anslag af 250,000 

Kronor till inköp af egendomen i det midt emot Akademiens 

nuvarande hus belägna qvarteret Grönlandet Södra, och sedan 

köpet af denna egendom redan sistlidne höst blifvit afslutadt. 

Genom denna åtgärd har ett första och, såsom man otvifvel- 

aktigt kan hoppas, afgörande steg blifvit taget för att icke alle- 

nast för det närvarande, utan äfven för framtiden, så vidt dennas 

kraf kan med någon säkerhet förutses, betrygga Riksmuseets 

tidsenliga utveckling. 

Åfven ett annat Riksmuseets behof har uppå Kongl. Maj:ts 

framställning blifvit af sistlidne Riksdag i så måtto tillgodosett, 

att ett af de stegrade lefnadsomkostnaderna betingadt, mer än 

behöfligt tillägg till Musei-tjenstemännens knappa aflöningar blif- 

vit för är 1875 beviljadt. Samma förmån har äfven kommit 

tjenstemännen vid Statens, under Akademiens vård stående, 

meteorologiska Central-Anstalt till godo. 

På Akademiens underdåniga förord har Kongl. Maj:t före- 

slagit samma Riksdag, och Riksdagen äfven bifallit, att Inten- 

denten för Riksmuseets palsontologiska afdelning, Professorn 

NILS PETER ANGELIN må, efter det afsked från tjensten blifvit 
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honom beviljadt, a allmänna indragningsstaten uppbära en pen- 

sion af 3,500 Kronor: 

Jemväl pa Akademiens underdäniga förord har Kongl. Maj:t 

äskat och Riksdagen beviljat dels at Docenten HJ. STOLPE för 

hvartdera af åren. 1874 och 1875 ett anslag af 4,500 Kronor 

för fortsättning af hans arkeologiska och naturhistoriska under- 

sökningar pa Björkön i Mälaren; dels at f. d. Lektorn Dr A. 

HAZELIUS ett extra anslag af 5,000 Kronor till förvarande och 

förökande af den skandinavisk-etnografiska samling, som Lektor 

HAZELIUS i Stockholm bildat; dels ock at Docenten vid Upsala 

Universitet A. G. THEORELL ett anslag för ar 1875 af 2,500 

Kronor, för att sätta honom i tillfälle att fortsätta sin för ve- 

tenskapen gagnande verksamhet sasom vetenskaplig machin- 

konstruktör. 

Det extra anslag af 1,200 Kronor, som Akademien under 

en längre följd af ar uppburit till anskaffande af originalmäl- 

ningar af växter ur Sveriges flora och utgifvande af teckningar 

af zoologiska föremal, har af Riksdagen blifvit beviljadt att utgå 

äfven under ar 1875. Uti detta anslag har Akademien haft ett 

väl behöflist bidrag till bekostande af den mängd dyrbara zoo- 

logiska planscher, som varit erforderliga sasom illustrationer till 

hennes skrifter. 

Till utförande af resor för vetenskapliga ändamal och till 

utgifvande af vetenskapliga arbeten har Kongl. Maj:t pa Akade- 

miens underdaniga förord täckts anvisa följande understöd: 

at Professorn C. STÅL 750 Kronor, för utgifvande af senare 

delen af hans arbete: »Recensio Orthopterorum»; 

at Adjunkten vid Universitet i Lund ©. G. THOMSON 500 

Kronor, för utgifvande af fjerde delen af »Skandinaviens Hy- 

menoptera»; 

at Geologen E. ERDMANN 1,500 Kronor, för idkande af 

geologiska studier i England, Tyskland och Schweiz; och 

at det i hufvudstaden bildade antropologiska Sällskapet 

1,000 Kronor, för utgifvande af Sällskapets tidskrift under ar 

1875. 
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Dessutom har Kongl. Maj:t pa Akademiens underdaniga 

hemställan behagat af allmänna medel anvisa ett belopp af 1,000 

Kronor, för att dermed sätta förläggaren af den väderleksbulletin, 

som börjat utgifvas af den meteorologiska Central-Anstalten, i 

stånd att med utgifvandet häraf fortfara äfven under ar 1875, 

i förhoppning att, sedan allmänheten under någon tid haft till- 

fälle att taga kännedom om detta för det praktiska lifvet i flera 

riktningar nyttiga arbete, detsamma skall genom en allmännare 

afsättning kunna bära sig sjelft. 

Med anledning af en från Prefekten för Lunds Observatorium 

till Kongl. Telegrafstyrelsen gjord framställning derom, att en 

telegramvexling mellan bemälde observatorium och det i Wien 

angående nyupptäckta kometer måtte få kostnadsfritt befordras 

på statens telegraflinier, har, på grund af ett i ämnet af Akade- 

mien afgifvet utlåtande, Kongl. Telegrafstyrelsen, efter under- 

handlingar med vederbörande utländska Telegrafdirektioner, med 

förekommande välvilja ordnat denna angelägenhet så, att astro- 

nomiska telegrammer, innefattande korta meddelanden om ny- 

upptäckta eller återfunna planeters och kometers lägen på him- 

meln, få hela vägen kostnadsfritt befordras mellan Wien a ena 

sidan och hvilketdera som helst af Rikets tre observatorier, dem 

i Stockholm, Upsala och Lund, å andra sidan, äfvensom mellan 

de svenska observatorierna inbördes. 

Såsom under många föregående år har Akademien äfven 

under det sistförflutna fått från Kongl. Lots-Styrelsen mottaga 

meteorologiska dagböcker, 21 till antalet, förda vid lika många 

af Rikets fyrbåksstationer. 

Äfvensä har Chefen för Kongl. Sjöförsvars-Departementet 

till Akademien öfverlemnat en a angkorvetten Balder, under 

detta fartygs senaste expedition till aflägsnare farvatten, förd 

meteorologisk dagbok. 

En högt aktad, nyligen afliden ledamot af Akademien, Pro- 

fessorn ©. J. SUNDEVALL, har genom efterlemnadt testamente 

beredt Akademlen en värdefull gäfva, i det han gifvit henne 

rättighet att ur hans rikhaltiga zoologiska boksamling utvälja 
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allt hvad hon deraf önskar för komplettering af sitt eget bi- 

bliothek. 

Den fond, som genom allmän subskription mom fädernes- 

landet blifvit samlad till uppresande af en minnesstod öfver 

LINNE, har dels genom ytterligare bidrag och dels genom ränte- 

afkastning förkofrats så, att densamma för närvarande uppgår 

till 37,025 Kr. 76 öre. Ehuru fonden, innan den behöfver för 

sitt ändamål användas, kommer att endast och allenast genom 

räntor än vidare förökas, visar en uppgjord ungefärlig beräkning 

af stodens kostnad, att bidrag ännu äro behöfliga, ehuru icke 

till större belopp än att Akademien kan med tillförsigt antaga, 

att det felande skall utan svårighet blifva samladt. I denna 

öfvertygelse har Akademien redan skridit till förberedande at- 

gärder för stodens effektuerande, i det att hon lemnat Professor 

FRITHIOF KJELLBERG uppdrag att modellera ett utkast till 

densamme. 

Under året har Akademien afgifvit utlåtande i, bland andra, 

följande med den allmänna administrationen sammanhängande 

mål, vid hvilka vetenskaplig utredning varit erforderlig, nämligen: 

på befallning af Kongl. Maj:t: rörande den tid, under hvil- 

ken jagt dels efter moripa och dels efter rapphöns skall vara 

tilläten; i fråga om ändringar i gällande stadga för justering af 

mått och vigter; angående åtgärder för förhindrande af öfver- 

flyttning till Europa af den potatisförödande amerikanske in- 

sekten Doryphora decemlineata; och om justering af inom landet 

förfärdigade gramvigter för postverkets behof; 

på anmodan af Chefen för Kongl. Finans-Departementet: 

i fråga om befrämjandet af inhemsk fabrikation af areometrar 

m. fl. instrument; samt 

pa anmodan af Kongl. Kammar-Collegium: om laxfiskets 

bedrifvande inom Gullmarsfjordens fiskeridistrikt; om lax- och 

sik-fiskets bedrifvande dels inom Roneä elfs fiskeomräde, och 

dels inom Piteå, Luleå och Kalix elfvars fiskeomräden; och om 

fiskets idkande i sjön Hjelmaren. 
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De arkeologiska och naturhistoriska undersökningar, som 

Docenten HJ. STOLPE fran och med är 1871 utfört pa Björkö 

i Mälaren, hafva pa allmän bekostnad blifvit af honom fort- 

satta äfven under år 1874. Af den summariska berättelse, som 

Dr STOLPE till Akademien afgifvit om detta års arbeten, fram- 

går, att dessa bestått dels i en fortsatt genomgräfning af den 

så kallade svarta jorden på ön, och dels i en undersökning af 

atskilliga af de gamla grafvar, som i mycket stort antal der- 

städes finras. De gjorda samlingarne kunna icke allenast fullt 

mäta sig med de föregående årens, utan kunna äfven i så måtto 

anses öfverträffa dem, att en mängd alldeles nya föremål, till 

hvilka motstycken icke finnas bland de föregående årens fynd, 

blifvit anträffade. Ett särskildt intresse hafva de undersökta 

grafvarne erbjudit, i det de lemnat vigtiga upplysningar rörande 

den tids begrafningssätt, från hvilken de härstamma. Det har 

nämligen befunnits, att grafkärlen, som anträffats i grafhögarne, 

innehöllo, jemte brända menniskoben, äfven brända ben af flera 

husdjur, såsom höns, hundar och kattor, hvaraf följer, att man 

haft för sed att låta dylika slags djur, och måhända ännu andra, 

följa den döde på bålet. Grafvarnes undersökningar hafva för 

öfrigt riktat samlingarne med en mängd vackra och väl bibe- 

hållna vapen, verktyg, prydnader och grafkärl. 

I sammanhang härmed bör omförmälas, att de rent arkeo- 

logiska samlingar, som under åren 1871, 1872 och 1873 på 

Björkön hopbragts, hafva blifvit af Docenten STOLPE i ett ord- 

nadt skick aflemnade, och äro numera inrangerade i Statens 

historiska museum. 

Berättelser om resor, som för vetenskapliga ändamål blifvit 

utförda med understöd antingen af Staten eller af Akademien, 

hafva till Akademien för öfrigt afgifvits: 

af Filos. Doktor T. NORDSTRÖM, som med understöd af 

allmänna medel besökt åtskilliga utländska bergverkstrakter, 

deribland Harz och Steiermark, för att inhemta der brukliga 

methoder för geologiska grufveundersökningar, äfvensom för att 
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studera den i vissa stenkolsförande trakter förekommande Clay- 

ironstone; 

af Läroverks-Collega C. A. WESTERLUND, som aätnjutit 

statsanslag för att under en utländsk resa studera Europas land- 

och sötvattens-mollusker samt att insamla reptilier, amfibier och 

fiskar; i 

samt om resor med understöd af Akademien: 

af Docenten G. EISEN, som besökt Gotland, Vestergötland 

och Skåne i ändamål att studera de i Sveriges siluriska forma- 

tion och Skånes kritbildning förekommande spongior; 

af Läroverks-Adjunkten H. e FALK, som under resor 1 

Blekinge undersökt lafvegetationen derstädes; 

af Läroverks-Adjunkten C. F. NEUMAN, som utfört resor 

på Gotland och Öland för zoologiska forskningar; 

af Läroverks-Adjunkten P. G. E. THEORIN, som besökt 

Omberg och Kolmorden för lichenologiskt ändamål; och 

af Filos. Doktorn J. SPÅNGBERG, som gjort resor i Lapp- 

land för undersökning af dess Lepidoptera och Alger. 

Derjemte har Civilingeniören E. STORCKENFELT afgifvit be- 

rättelse om den resa, som det ålegat honom i egenskap af By- 

zantinsk stipendiat att utföra för att studera nya methoder för 

tillverkning af jernvägsmateriel och af vigtigare landtbruks- 

maschiner. 

Tryckningen af Akademiens skrifter har haft sin jemna 

fortgång och framskridit i den mon, som betingats af deras raskt 

växande omfång. Af Handlingarne är det 12:te bandet af den 

nya följden, eller det för 1873, i det närmaste färdigt att lemna 

pressen, hvarjemte tryckningen af det 13:de bandet icke obe- 

tydligt framskridit. Nya afhandlingar, som blifvit antagna till 

införande i Handlingarne, hafva blifvit inlemnade af: Universitets- 

Adjunkten T. THORELL, Docenterne S. BERGGREN, A. WIJ- 

KANDER och G. EISEN, Föreståndaren för meteorologiska Central- 

anstalten Dr R. RUBENSON, Lektorerne A. E. HOLMGREN, J. 

E. ZETTERSTEDT och P. OLSSON, Filos. Doktor H. THEEL, 

Docenten A. NATHORST och Professorn C. STÅL. — Af Bi- 
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hanget till Akademiens Handlingar har utkommit 2:dra bandets 

l:sta häfte, innehällande afhandlingar af Rektorn P. A. SILJE- 

STRÖM, Professorn A. E. NORDENSKIÖLD, Docenten G. EISEN, 

Kyrkoherden H. D. J. WALLENGREN, Danske Kandidaten H. 

ToPsöE, Professorn P. T. CLEVE och Geologen O. J. GUME- 

LIUS. Derjemte är af samma bands 2:dra häfte större delen 

redan färdigtryckt, så att detta häfte antagligen mot slutet af 

innevarande vår kan utkomma. — Af Öfversigten af Akade- 

miens förhandlingar har 31:sta årgången, eller den för 1874, 

fullständigt utkommit bland allmänheten, hvarjemte tryckningen 

af 1875 ars Öfversigt blifvit pabörjad. — Af arbetet: »Meteo- 

rologiska iakttagelser i Sverige» har 14:de bandet, eller det för 

1872, lemnat pressen. Med det följande bandet, som börjar en 

ny följd, komma vissa förändringar i arbetets anordning att in- 

föras, förnämligast asyftande att åstadkomma större öfverens- 

stämmelse med utländska publikationer af samma slag, och att 

möjliggöra införandet af mänads- och ärs-resultater i hvarje 

årgång. — Slutligen har Akademien med författarens tillstånd 

låtit offentliggöra den minnesteckning öfver framlidne Landshöf- 

dingen HANS JÄRTA, hvilken för ett år sedan på detta rum 

föredrogs af Akademiens dåvarande preses Friherre L. DE GEER. 

Såsom vanligt har Akademiens instrumentsamling stått öppen 

till begagnande för vetenskapsidkare, som velat anlita densamma 

för vetenskapliga undersökningars verkställande. På observa- 

torium har Docenten J. OÖ. BACKLUND under hela året verksamt 

biträdt vid de derstädes pågående regelbundna astronomiska 

observatiorerna, hvarjemte Kaptenen i Ryska Generalstaben 

BONSDORFF der tillbragt någon tid för astronomiska studiers 

idkande. 

Akademiens bibliothek har så väl för studier på stället som 

hemlåning af böcker hållits regelbundet tillgängligt på bestämda 

veckodagar för personer så inom som utom Akademien, hvilka 

önskat af detsamma begagna sig. Att det också varit flitigt 

anlitadt, torde framgå deraf, att i närvarande stund äro derifrån 

utlånade 4,757 band och lösa numror af tidskrifter. Boksam- 
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lingen har dels genom gafvor och dels genom inköp och utbyten 

förökats med 1,998 band och småskrifter. För närvarande ut- 

delar Akademien sina egna skrifter till 329 vetenskapliga in- 

stitutioner i utlandet, hvarjemte en ganska betydlig utdelning 

eger rum inom Inndet. 

Vid statens, under Akademiens inseende stående meteoro- 

logiska Central-Anstalt har den dagliga verksamheten i och för 

mottagandet af väderlekstelegrammer och deras användning fort- 

gått oafbrutet efter samma plan, som följts allt ifrån telegram- 

vexlingens början. De ingångna väderleksuppgifterna hafva såsom 

förut offentliggjorts dels i hufvudstadens tidningar och genom 

offentliga anslag, dels i den gemensamt af de tre skandinaviska 

rikenas meteorologiska instituter alltsedan December 1873 ut- 

eifna »Bulletin meétéorologique du Nord». För att öka sprid- 

ningen af dessa uppgifter och göra deras begagnande mera frukt- 

bringande för allmänna praktiska ändamål, har Central-Anstalten 

från den 1 Juli förlidet år dagligen publicerat en så kallad 

Väderleks-Bulletin, innehållande en synoptisk karta jemte en 

tabellarisk sammanställning af väderlekstelegrammen och en kort 

öfversigt af väderlekens allmänna karaktär. För att underlätta 

denna väderleksbulletins praktiska användning har Central-An- 

staltens föreståndare utgifvit en brochure med titel: »Vägledning 

vid begagnande af meteorologiska Central-Anstaltens väderleks- 

kartor», hvaruti de vigtigaste väderlekslagarne genomgäs och för- 

klaras. — Antalet af de svenska meteorologiska stationerna har 

fortfarande varit 28, observatorierna i Stockholm och Lund in- 

beräknade. Reguliera observationer hafva dessutom blifvit an- 

stälda af Dr P. A. LEVIN i Bie och Läroverkskollega P. R. 

BILLMANSON i Nora, hvilkas journaler blifvit till Central-Anstalten 

insända. — Sedan Central-Anstaltens föreståndare under som- 

maren 1873 utfört en inspektionsresa till de i mellersta och 

södra Sverige belägna meteorologiska stationer, företog han, pa 

Akademiens uppdrag, under sistlidne sommar en dylik inspektions- 

resa till stationerna i de nordliga landskapen och besökte der- 
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under stationerna i Gefle, Falun, Östersund, Hernösand, Umea, 

Piteå och Haparanda. 

Det Naturhistoriska Riksmuseum har under detta, likasom 

under föregående ar, förevisats för allmänheten afgiftsfritt alla 

Onsdagar kl. 12—2 och Söndagar kl. 1—3, samt mot 'en afgift 

af 25 öre för person alla Lördagar kl. 12—2 på dagen. Dess- 

utom har tillfälle ofta beredts lärjungarne vid åtskilliga af hufvud- 

stadens läroverk att under ledning af vederbörande lärare eller 

lärarinnor på extra timmar afgiftsfritt bese samlingarne. De be- 

sökandes antal har fortfarande varit ganska betydligt, isynner- 

het om Söndagarne. 

 Riksmusei mineralogiska samlingar hafva under året för- 

ökats dels genom inköp och byten och dels genom gåfvor. Bland 

inköpen förtjena särskildt omnämnas några nya och sällsynta 

mineralier, t. ex. pyrosmalit, manganosit, karyinit, berzeliit m. fl., 

som under senaste året träffats vid Nordmarkens grufvor i Verm- 

land, och af hvilka intendenten skyndat att för museum för- 

värfva sa fullständiga och vackra suiter som möjligt. Genom 

byte har erhållits vackra mineralsuiter från Kärarfvet nära Fa- 

lun, från Kaveltorp, från Bamble i Norge, N. Carolina i Norra 

Amerika m. m. Bland skänker ma omnämnas: en samling mal- 

mer från Columbia af Dr P. Nissen, ätskilliga sällsynta mine- 

ralier från Dannemora af Ingeniör TÖRNEBOHM, sand- och berg- 

profver från guldvaskerierna vid Ivalo i Finska Lappland af Dr 

F. NYLANDER i Uleäborg, och, framför allt, Akademiens aflidne 

ledamots Brukspatron J. A. ARFVEDSONS efterlemnade mineralie- 

samling, som blifvit öfverlemnad af hans son Brukspatron ARF- 

VEDSON på Hedensö, och som isynnerhet är värderik genom de 

typer densamma innehåller till den ursprunglige egarens talrika 

och på sin tid epokgörande mineralanalyser. Dessutom hafva 

åtskilliga värderika bidrag till samlingarne erhållits genom en 

för mineralogiskt ändamål sistlidne sommar af intendenten före- 

tagen resa till åtskilliga Vermländska och skånska mineralfynd- 

orter. — Af dublettförrådet har en samling mineralier blifvit 

öfverlemnad till folkskolan i Cimbrishamn. — Af anslaget till 
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bearbetning af Riksmusei samlingar hafva 600 Kronor tilldelats 

Docenten HJ. NATHORST för en till Akademien inlemnad af- 

handling om de vackra växförtsteningar, som genom Ryttmästaren 

FOLLIN erhållits från Pålsjö i Skåne, samt 150 Kronor Ama- 

nuensen G. LINDSTRÖM för en, jemväl till Akademien inlemnad, 

afhandling, innehållande en undersökning af magnetkis från en 

mängd särskilda fyndorter. 

Musei botaniska afdelning har under året isynnerhet för- 

ökats genom skänker från åtskilliga utländska museer och af 

såväl ut- som inländska vetenskapsidkare. Sålunda har museet 

i Paris genom sin föreståndare BRONGNIART förärat den utom- 

ordentligt rika och storartade samling växter, memot 3000 arter, 

som »la commission scientifique du Mexique» sammanbragt; ASA 

GRAY, ENGELMAN, ÖLNEY m. fl. hafva sändt suiter af nord- 

amerikanska samlingar, Petersburgs botaniska trädgård, genom 

Prof. REGEL, samlingar från Ryssland och Brasilien, MAXI- 

"MoOVICZ från Japan, CARUEL i Pisa fran Italien, ÖRPHANIDES 

från Grekland, m. fl. Af svenska botanister hafva Lektor C. 

HARTMAN i Örebro, Dr R. HARTMAN i Gefle och Lektor ZET- 

TERSTEDT i Jönköping lemnat talrika mossor, Dr HELLBOM i 

Örebro, Dr FALK i Carlshamn och Dr THEORIN i Göteborg 

lafvar från Blekinge och Omberg, samt Prof. ARESCHoUG i Up- 

sala sitt exsiccatverk af alger. Bland de för museum inköpta 

samlingarne äro flera kryptogama exsiccatverk, äfvensom de 

arktiska samlingar af mossor och alger, hvilka hemförts fran de 

sista svenska expeditionerna till Spetsbergen och Grönland, och 

af hvilka, likasom af kompletta fanerogamherbarier från sam- 

ma arktiska trakter, utdelningar kunnat ske till ett stort antal 

korrespondenter. Från vår i Brasilien pa Dr REGNELLS be- 

kostnad resande landsman Dr Hs. MOSÉN hafva betydliga växt- 

samlingar blifvit hemsända, hvilka i exemplarens mängd, full- 

ständighet och skönhet utan tvifvel äro bland de yppersta, som 

derifran kommit till Europa, och utgöra ett mycket dyrbart bytes- 

material. — Utaf anslaget till bearbetning af Riksmusei sam- 

lingar hafva 300 Kronor anvisats åt Docenten KJELLMAN för 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 4. 4 
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bearbetning af ett Musei material, som ligger till grund för en 

til Akademien inlemnad afhandling: »Om Spetsbergens marina 

klorofyllförande Thallophyter». 

Musei afdelning för lägre evertebrater har under det förflutna 

aret vunnit sin förnämsta tillökning genom föräringar. Bland 

dessa bör i främsta rummet nämnas den ansenliga och kostbara 

samling af conchylier fran Java, som H. Maj:t Konungen täckts 

till Riksmuseum öÖfverlemna. De zoologiska samlingar, som 

gjordes under Professor NORDENSKIÖLDS Ööfvervintring pa Spets- 

bergens norra kust 1872—1873, hafva genom Kongl. Maj:ts 

nådiga bref af den 8 Maj 1874 blifvit, i likhet med de af före- 

gående med statsbidrag utförda expeditioner gjorda samlingar, 

till Akademien öfverlemnade för att fördelas mellan Riksmuseum 

och Göteborgs museum. I sin helhet af ett ganska stort värde, 

äro de särskildt 1 den del af dem, som tillkommit afdelningen 

för lägre evertebrater, särdeles upplysande för kännedomen om 

djurlifvet vid dessa höga breddgrader. För öfrigt hafva vackra 

bidrag till samlingarnes förökande erhållits, bland andra, genom 

en af Hr F. DEGENAER 1 Hongkong förärad suite af snäckor 

och andra föremål fran China och Japan. Docenten G. EISEN, 

hvilken sedan halftannat ar för naturhistoriska ändamål vistas 

i Kalifornien, till någon del med understöd af allmänna medel, 

har till Riksmuseum hemsändt en ganska värderik samling af 

hafsdjur af olika klasser. — Af anslaget till bearbetning af 

Riksmusei samlingar har ett honorarium af 350 Kronor blifvit 

tillerkändt Dr H. THEEL för en anatomisk undersökning af 

Phascolion Strombi. 

Vertebrat-afdelningen af Riksmuseum har under året fått 

mottaga ätkilliga värderika skänker, bland hvilka i främsta 

rummet är att nämna den stora sändning af mammuth- och 

noshörnings-ben från Sibirien, hvilken af Furst P. DEMIDOFF 

till Akademien förärats. Dessutom har denna afdelning af 

museum blifvit med skänker ihågkommen, i utlandet af Smith- 

zonian Institution i Washington, och bland Svenskar af Förste 

Hofjägmästaren Grefve ©. M. LEWENHAUPT, Förste Lifmedikus 
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Dr G. WÄSTFELT, Friherre C. SKOGMAN, Löjtnanten H. SAN- 

DEBERG, Hr A. BORGENDAHL och Göteborgs Naturhistoriska 

museum. Genom inköp hafva dyrbara apor, paradisfoglar och 

fasaner blifvit förvärfvade. Ethnografiska samlingen har fatt 

en betydlig tillökning genom en stor och dyrbar mängd hit- 

hörande föremal, hvilka blifvit af Upsala Universitet till Aka- 

demien öfverlemnade. Jemte det Vertebrat-afdelningen tillgodo- 

kommit andel i de samlingar, som af den sista svenska Spetsbergs- 

expeditionen blifvit hemförda, har, enligt föreskrift, en mängd 

dublettexemplar af denna andel till Göteborgs museum öfver- 

lemnats. För utbyte af utländska naturalier hafva af dublett- 

samlingen öxemplar blifvit lemnade till Baron SELYS-LONGCHAMPS 

i Liege och Hr GOURDoN i Toulouse. Till Universitets-museerna 

i Upsala och Lund samt till Ystads elementarläroverk hafva 

dubletter blifvit öfversända dels i byte och dels såsom gafva. — 

Utaf anslaget för bearbetning af Riksmusei samlingar har Filos. 

Kandidaten R. LUNDBERG fatt uppbära 400 Kronor för en vid 

museum utförd bearbetning af strömmingsracerna, hvarom en 

afhandling blifvit till Akademien inlemnad. 

Riksmusei entomologiska afdelning har genom köp förvärfvat 

dels en ganska betydande samling insekter från Australien, 

hufvudsakligen innehållande arter af Orthoptera, Hemiptera och 

Hymenoptera, dels en rik samling Lepidoptera från Louisiana, 

Antillerna och Mexico äfvensom Orthopterer från Central-Ame- 

rika, och dels en ganska fullständig samling Schweiziska Or- 

thoptera. Såsom gafva har Museum fått mottaga en samling 

Österrikiska Pteromaliner af Dr G. MAYR i Wien, hvarjemte 

Dr G. NEUMAN i Skara öfverlemnat en samling Svenska Hy- 

drachnider. — En för undervisningen lämpad samling insekter 

har blifvit lemnad till folkskolan i Cimbrishamn. — Utaf anslaget 

för bearbetning af Riksmusei samlingar har anvisats ett belopp 

af 450 Kronor åt Lektor A. E. HOLMGREN för en på grund af 

Musei samlingar utarbetad afhandling om de svenska arterna 

af slägtet Mesoleius. 
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De palwontologiska samlingarne hafva förkofrats förnämligast 

genom inköp af en, särdeles pa Krinoider rik, petrefaktsamling 

fran Gotland, genom hvars förvärfvande Museets samling af 

siluriska Krinoider kompletterats till en fullständighet, som knap- 

past något annat museum kan uppvisa. Dessutom har den pa-. 

leontologiska afdelningen af museum fatt mottaga flera värdefulla 

skänker; och torde bland gifvarne företrädesvis tacksamt böra 

nämnas Riksdagsfullmäktigen P. NILSON i Espö, Kapten v. 

Go&s i Upsala, Häradshöfding WAHLUND i Stockholm och In- 

geniören BISMARK i Göteborg. En mängd illustrationer, ämnade 

att anbringas vid uppställningen i Museum bredvid sjelfva typ- 

exemplaren, hafva blifvit förfärdigade. För öfrigt har det mödo- 

samma arbetet med samlingarnes preparerande, bestämmande 

och sysematiska ordnande oafbrutet fortgatt. 

De medel, hvilka Akademien på grund af donationer eger 

att arligen utdela såsom stipendier, prisbelöningar och understöd, 

eller för andra bestämda ändamal, hafva blifvit på följande sätt 

använda: 

Den äldre LETTERSTEDTSKA donationens fond har under 

aret lemnat en ränteafkastning af 9,716 Kr. 85 öre, hvilket 

belopp blifvit fördeladt och användt i öfverensstämmelse med 

donators afsigter. Sålunda hafva föreskrifna andelar deraf blifvit 

öfverlemnade till Linköpings Domkapitel, att användas till be- 

löningar at förtjente folkskolelärare nom Linköpings stift; till 

Pastors-Embetet i Vallerstads församling af samma stift för 

utdelande af premier at församlingens folkskolebarn, för bildande 

af ett sockenbibliothek m. m.; och till Serafimer-Ordens Lazaretts- 

direktion för nödlidande sjuke resandes vard a Serafimer-Laza- 

rettet härstädes. Af dessa räntemedel har vidare utgatt: 

det LETTERSTEDTSKA priset för förtjenstfullt originalarbete, 

hvilket Akademien öfverlemnat åt f. d. Statsradet, Professorn 

F. F. CARLSON för hans arbete: »Sveriges historia under Konun- 

sarne af Pfalziska huset», hvaraf en ny del under aret utkommit; 

vidare 
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det LETTERSTEDTSKA priset för förtjenstfull öfversättning 

till svenska spräket, som Akademien tillerkändt Professorn vid 

Lunds Universitet ©. J. TORNBERG för hans under året utkomna 

öfversättning af Koranen; och vidare 

det räntebelopp, hvilket Generalkonsul LETTERSTEDT öfver- 

lemnat till Akademiens fria förfogande för befrämjande af sär- 

skildt maktpalisgande vetenskapliga undersökningar eller andra 

ändamal, som Akademien vill befordra, och hvilket hon har ställt 

till Professorn vid Teknologiska Institutet L. F. EKMANS för- 

fogande, för att sätta honom 1 tillfälle att fullfölja sina redan 

påbörjade undersökningar öfver salthalten och afdunstningen af 

vattnet uti de haf, som omgifva Sveriges kuster, och uti ät- 

atskilliga af Sveriges insjöar. 

Slutligen kommer af ifrågavarande Letterstedtska räntemedel 

att utgå det Letterstedtska resestipendiet, utgörande 4,500 Kro- 

nor, hvilket Upsala Universitets Consistorium, som detta ar 

egt att bortgifva stipendiet, tilldelat Docenten i Arabiska spraket 

H. ALMKVIST, hvilken kommer att under uppehall i Konstanti- 

nopel, Damaskus och Kairo fortsätta sina studier i de företrä- 

desvis så kallade orientaliska kulturspraken, eller Arabiska, 

Persiska och Turkiska. 

I sammanhang med denna redogörelse för den äldre Letter- 

stedtska donationen torde böra omförmälas, att den senare 

Letterstedtska donationens eller Letterstedtska Föreningens fon- 

der vid 1874 ars slut uppgingo till ett belopp af 458,385 Kro- 

nor 44 öre, hvarförutom vid samma års slut fanns en disponibel 

räntebehallning af 16,090 Kronor 45 öre. 

Det WALLMARKSKA priset har Akademien beslutit öfver- 

lemna at sin Fysiker Professorn E. EDLUND för hans i Akade- 

miens Handlingar intagna afhandling: »Theorie de phenomenes 

electriques»; men pristagaren har förklarat sig önska öfverlemna 

prisbeloppet till Akademien för att användas till att i lika lotter 

förstärka de under hennes förvaltning staende fonderna för de 

Fernerska och Lindbomska belöningarne; och har Akademien 

med tacksamhet mottagit detta anbud. 
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Den FERNERSKA belöningen har Akademien tillerkänt Do- 

centen vid Upsala Universitet G. MiTTAG-LEFFLER för en till 

Akademien inlemnad och i Öfversigten af hennes förhandlingar 

tryckt afhandling: »Följdsatser ur Cauchy’s theorem om rötter». 

Den LINDBOMSKA belöningen har Akademien öfverlemnat at 

f. d. Rektorn P. A. SILJESTRÖM för hans i Bihanget till Aka- 

demiens Handlingar offentliggjorda, sammanhörande afhandlingar 

om »gasers täthets- och elasticitetsförhallanden» och om »Mari- 

otteska lagen», af hvilka den senare blifvit under aret till Aka- 

demien inlemnad. 

Den FLORMANSKA belöningen har Akademien tilldelat Do- 

centen vid Upsala Universitet G. EISEN för en till införande i 

hennes Handlingar antagen afhandling med titel: »Bidrag till 

kännedomen om anatomien af polypslägtet Renilla». 

Akademien har dessutom beslutit att till Professorn OSWALD 

HEER i Zürich öfverlemna ett exemplar i guld af sin minnes- 

penning öfver LINNÉ, sasom ett vedermäle af sin erkänsla för 

Hr HEERS förtjenstfulla bearbetningar af den mängd fossila 

växtlemningar, som blifvit under de senare årens svenska ark- 

tiska expeditioner samlade och hemförda, och om hvilka Akade- 

mien fatt från Hr HEER till offentliggörande mottaga flera värde- 

fulla af handlingar. 

För utförande af vetenskapliga forskningsresor inom landet 

har Akademien lemnat följande understöd: 

ät Lektorn vid Jönköpings högre Elementarläroverk J. E. 

ZETTERSTDT 250 Kronor, för en resa i Vestergöthland i ändamal 

att undersöka mossvegetationen på de silurika bergen derstädes; 

åt Lektorn vid Östersunds högre Elementarläroverk P. 

OLSSON 300 Kronor för resor inom Jemtland i ändamål att 

undersöka fiskarnes Helminther och parasitiska Krustaceer, samt 

fisk- och parasitfaunan i nämda provins, äfvensom göra insam- 

lingar af evertebrater i vattendragen derstädes; 

at Adjunkten vid Örebro högre Elementarläroverk P. J. 

HELLBOM 450 Kronor för utförande af lichenologiska forskningar 

i Norrland; och 
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at Lektorn vid Gefle högre Elementarläroverk S. L. TÖRN- 

QVIST 300 Kronor, för idkande af jemförande studier mellan 

Dalarnes och södra Sveriges siluriska formationer. 

Ett ROSENADLERSKT pensionsrum, som blifvit ledigt genom 

Enkefru WILHELMINA LÖWENADLERS fränfälle, har Akademien 

tilldelat Enkefru Majorskan SOFI MUNTHE, född AF SANDEBERG. 

Den minnespenning, som Akademien till denna dag låtit 

prägla, är egnad åt minnet af hennes framlidne ledamot Inge- 

niören SAMUEL OWEN. 

Bland sina inländska ledamöter har Akademien genom döden 

förlorat: Riksarkivarien och Kanslers-sekreteraren JOHAN JAKOB 

NORDSTRÖM, Professorn i Fysik vid Upsala Universitet ANDERS 

JONAS ÅNGSTRÖM, f. d. Statsrådet Friherre JOHAN AUGUST 

GRIPENSTEDT, f. d. Generaladjutanten, Öfversten Grefve JOHAN 

AUGUST ANCKARSVÄRD, f. d. Professorn vid Universitetet i 

Lund JOHAN WILHELM ZETTERSTEDT, f. d. Intendenten vid 

Riksmuseum Professorn CARL JAKOB SUNDEVALL, och f. d. 

Statsministern för utrikes ärenden Grefve BALTZAR JULIUS ERNST 

VON PLATEN; samt bland utländska ledamöter: Geheime Re- 

geringsrådet och Direktorn för observatorium 1 Gotha PETER 

ANDREAS HANSEN, f. d. Franske Utrikesministern FRANGOIS 

PIERRE GUILLAUME GUIZOT, Engelske Civilingeniören Sir JOHN 

RENNIE, Geologie Professorn i Paris ARMAND LOUIS ELIE DE 

BEAUMONT, Geheime Regeringsradet, Professorn och Direktorn 

för observatorium i Bonn FREDRIK WILHELM AUGUST ARGE- 

LANDER, och Engelske Geologen Sir CHARLES LYELL. 

Till nya ledamöter har Akademien deremot under äret kallat, 

inom landet: Godsegaren JOHAN GUSTAF SWARTZ, Bibliotheka- 

rien vid Upsala Universitet CARL GUSTAF STYFFE, Adjunkten 

i Astronomi vid samma Universitet HERMAN SCHULTZ, och 

Professorn i Kemi och Farmaci vid Carolinska Medico-Kirurgiska 

Institutet STEN STENBERG; samt i utlandet: Engelske Zoologen 

THoMAS HENRY HUXLEY, Österrikiske Ministerialrädet och Di- 

rektorn för Berg-Akademien i Leoben PETER VON TUNNER, 

Professorn i Astronomi och Direktorn för Observatorium i Kö- 
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penhamn HENRIK LOUIS D’AÄRREST, Professorn och Vattenled- 

nings-Ingeniören LUDVIG AUGUST COLDING i Köpenhamn, Hof- 

radet och Professorn i Kemi vid Universitetet i Heidelberg HER- 

MAN KOPP, samt Italienske Konseljpresidenten och Finans- 

ministern MARCO MINGHETTI. 

Bland Akademiens tjenstemän hafva hennes Kamererare 

Presidenten O.F. AF SILLEN och hennes Arkitekt Professorn A. 

TÖRNQVIST begärt och erhållit entledigande från sina respektiva 

befattningar, hvilka de under en lång följd af år till Akademiens 

synnerliga belåtenhet förestått; och har Akademien i ledigheten 

efter Presidenten AF SILLEN till sin Kamererare kallat och an- 

tagit Kamereraren i Stockholms Förmyndarekammare, vice Hä- 

radshöfdingen ABRAHAM GEORG REEN, och i ledigheten efter 

Professorn TÖRNQVIST till sin Arkitekt förordnat Konduktören 

vid Öfverintendents-Embetet PER ULRIK STENHAMMAR, hvilken 

dock sedan dess redan med döden afgatt. 



(Ca <I 

Skänker till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

(Forts. fr. sid. 4) 

Fran Naturforschende Gesellschaft i Basel. 

Verhandlungen, Th. 6: ı. 

Från Societe Vaudoise des Sciences Naturelles i Lausanne. 

Bulletin, N:o 73. 

Från K. Akademie der Naturforscher i Dresden. 

Verhandlungen, Bd. 36. 
Leopoldina, H. 7—9. 

Från Astronomische Gesellschaft i Carlsruhe. 

Publikationen, 13. 

Vierteljahrsschrift, Jahrg. 9. 

Frän K. Societät der Wissenschaften i Göttingen. 

Abhandlungen, Bd. 19. 
Gelehrthe Anzeigen, 1874: 1-2. 
Nachrichten, 1874. 

Från K. Botanische Gesellschaft i Regensburg. 

Flora, Jahrg. 57. 

Från K.K. Hofmineralienkabinet i Wien. 

Mineralogische Mittheilungen, 1874. 

Från U. S. Hydrographie Office i Washington. 

Publieations, N:o 50—52, 54. 57, 61. 

Från Ir Brukspatron m. m. Ludv. Arfwedson på Hedensö. 

Brukspatronen J. A. Arfwedsons Laborationsanteckningar. 2 band. 
4:0. Handsk. 

NORDMARK, Z. Föreläsningar i mekaniken, 1802. 4:0. Handskr. 
Bruck, Jos. Leetures on chemistry, Vol. 1—5. 4:0. Handsk. 
Fyra egenhändiga bref från J. J. Berzelius. 
Tjugutvå skrifter i kemi, geologi och mineralogi. 

Från Författarne. 

STUXBERG, A. A list of Nort American Lithobioide. Ups. 1875. 

8:0. 
ZETTERSTEDT, J. E. Om vegetationen i Altenfjord. Sthm. 1874. 

So, z 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 4. J 
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MENABREA, L. F. Sulla determinazione delle tensione e delle pres- 
sione ne’ sistemi elastici. Roma 1875. 4:o. 

Skänk till Rikets Naturhistoriska Museum. 

Botaniska afdelningen. 

Från Dr Hj. Mosen. 

4 kistor, innehällande af honom företrädesvis vid Santos och Caldas 
insamlade växter och frukter. 

Stockholm, 1875. P. A. Norstedt & Söner. 



ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 
FÖRHANDLINGAR. ' 

Åro. 32. 1875. M 5. 
3 

Onsdagen den 12 Maj. 

Preses tillkännagaf, att Akademiens ledamöter: Medicinal- 

rådet CARL ULRIK SONDEN och Adjunkten vid Upsala Univer- 

sitet JOHAN FREDRIK BAHR med döden afgatt. 

Hr EDLUND meddelade resultaten af sina under en längre 

tid fortsatta undersökningar öfver det galvaniska ledningsmot- 

ständets beroende af ledarens rörelse (Se Bihang till K. Vet.- 

Akad. Handl. Band 3). ; 

Hr ToRELL föredrog följande af Docenten Dr J. G. ©. 

LINNARSSON inlemnade afhandlingar: »On the Brachiopoda of 

the Paradoxides Beds of Sweden» (Se Bihang till K. Vet.-Akad. 

Handl. Band 3), och »Öfversigt af Nerikes öfvergangsbildningar»*. 

Hr S. LovEn redogjorde för innehållet af en af Docenten 

Dr T. TULLBERG inlemnad uppsats, innefattande beskrifning och 

anatomisk undersökning af ett vid bohuslänska kusten funnet, 

hittills obekant maskdjur. (Se Bihang till K. Vet.-Akad. Handl. 

Band 3). 

Hr Friherre WREDE meddelade en öfversigt af resultaten 

af den senast i Paris hallna internationela meter-konferensens 

öfverläggningar och beslut, 1 hvilka han såsom svenskt ombud 

deltagit. 

Sekreteraren öfverlemnade a författarnes vägnar följande 

insända uppsatser: 1:0) »Bidrag till några hemipterers dimorfism», 

af Dr O. M. REUTER i Helsingfors”, 2:0) »Förberedande an- 

märkningar om algvegetationen i Moselbay enligt iakttagelser 
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under vinterdraggningar anställda af Svenska polarexpeditionen 

1872 —1873», af Docenten Dr FR. KJELLMAN”. 

Pa tillstyrkan af utsedde Komiterade antogs till införande 

i Akademiens Handlingar en af Professorn G. COTTEAU i Paris 

inlemnad afhandling med titel: »Description des Echinides ter- 

tiaires des iles St. Barthelemy et Anguilla». 

Genom anställda val kallades till ledamöter af Akademien, 

inom landet: Professorn i kemi och kemisk teknologi vid K. 

Teknologiska Institutet Dr FREDRIK LAURENTS EKMAN, och 

Intendenten vid det naturhistoriska Riksmuseum Professorn FRE- 

DRIK ADAM SMITT, samt i utlandet: Direktorn för Kejserl. 

Observatorium i Pulkowa Geheimerädet OTTO WILHELM STRUVE,, 

och Professorn vid Universitetet i Paris Ledamoten af Franska 

Institutet ALFRED LOUIS ÖLIVIER DES CLOIZEAUX. 

Följande skänker anmäldes: _ 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Från K. Sjökarteverket. 

Underrättelser för sjöfarande, H. 19—20. 

Från R. Observatory i Greenwich. 

Astronomical, magnetical & meteorological observations, 1872 

Från R. Astronomical Society i London. 

Memoirs, Vol. 40. 

Från Entomological Society i London. 

Transactions, 1874: 2—5. 

Från R. Society i Edinburgh. 

Transactions, Vol. 27: 2. 

Proceedings, 87—89. 

Från Botanical Society i Edinburgh. 

Transactions and proceedings, Vol. 12: 1. 

(Forts. å sid. 48). 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1875. N:o 5. 

Stockholm. 

Öfversigt af Nerikes öfvergängesbildningar. 

Af G. LINNARSSON. a 

Tafl. IV och V. 

[Meddeladt den 12 Maj 1575.| 

I. Inledning. 

Öfvergängsbildningarma!) ega i Nerike en icke ringa ut- 

bredning, men de hafva hittills ej blifvit synnerligen uppmärk- 

sammade. Ätminstone äro de iakttagelser, som rörande dem 

blifvit offentliggjorda, temligen knapphändiga. Dock hafva äfven 

der dessa bildningar länge varit kända af vetenskapsmannen och 

tillgodogjorda för praktiska behof. Förnämsta orsaken till det 

ringa intresse de ådragit sig torde vara deras jemförelsevis en- 

formiga sammansättning. Man finner nämligen i Nerike endast 

1) Sedan WAHLENBERGS och HISINGERS dagar hafva benämningarna »öfvergängs- 

formation», »öfvergångsbildningar» o. s. v. varit väl bekanta i Sverige. Det 

äskädningssätt som föranledde WERNER att införa dessa benämningar i den 

geologiska terminologien är på vetenskapens nuvarande ståndpunkt ej håll- 

bart, och de hafva derför börjat att allt mer komma ur bruk. Emellertid 

har jag ansett mig kunna, enligt det gamia bruket, under dessa benämningar 

sammanfatta de kambriska och siluriska aflagringarna. Dessa aflagringar 

uppträda inom Sverige nästan öfverallt i ett så nära samband med hvarandra, 

att det från rent praktisk synpunkt är önskligt att kunna beteckna dem med 

ett gemensamt namn, isynnerhet som den gamla striden om gränserna mellan 

den kambriska och den siluriska formationen synes vara på väg att åter upp- 

låga med förnyad styrka. Att jag upptagit just benämningarna öfvergångs- 

formation och öfvergångsbildningar har berott derpå att dessa benämningar 

icke blott vunnit burskap i vår äldre, vetenskapligt geologiska literatur, utan 

äfven blifvit bekanta för den större allmänheten. Något vilseledande torde 

ej ligga i dem, då numera knappast någon vid dessa namn förknippar den 

theoretiska uppfattning som gaf anledning till deras bildande. 
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några få af de afdelningar i hvilka den svenska öfvergangsfor- 

mationen kan delas. 

“ Redan under förra seklet skall Nerikes geologi hafva gjorts 

till föremål för omfattande undersökningar af den för tidigt 

bortgangne J. A. GYLLENHAHL. En handskrifven redogörelse 

för deras resultat skall enligt HISINGER, under titel »Mineral- 

Historia öfver Nerike», hafva förvarats i Jernkontorets bibliotek !). 

Vid ett gjordt försök att i Jernkontoret få studera den, kunde 

den ej: aterfinnas, och om innehållet känner jag derför ingenting, 

annat än genom ett enstaka citat hos HISINGER. Senare hafva 

WAHLENBERG och HISINGER undersökt Nerikes öfvergangsfor- 

mation, men om dess sammansättning knappast meddelat något 

annat än att den består af tre olika lager, sandsten, alunskiffer och 

kalksten, desamma som i allmänhet bilda de lägre delarna af 

våra öfvergångsbildningar ?). Mera detaljerade redogörelser för 

enskilda delar af öfvergangsbildningen i Nerike hafva slutligen 

lemnats i beskrifningarna till de nyligen utgifna geologiska kart- 

bladen »Örebro», »Segersjö», »Riseberga» och »Latorp», och här- 

igenom har ändtligen en fullständigare kännedom om lagerföljden 

vunnits. 

Öfvergångsformationens utbredning åskådliggjordes redan af 

HERMELIN å hans »Petrografiska karta öfver Nerike» af ar 1804. 

Han använder endast tre färger, af hvilka en betecknar »granit», 

en »flötstrakt» och en »lerfält». Inom flötstrakten eller öfver- 

sangstrakten är icke de olika lagrens utsträckning angifven, men 

enskilda fyndorter för de olika bergarterna (»alun-brandskiffer,, 

sandsten och flokalk») utmärkta genom särskilda tecken för 

hvarje bergart. I det stora hela är öfvergangsformationens ut- 

bredning ganska riktigt framställd, isynnerhet om man med 

flötstrakten far förena nagra mindre delar af »lerfälten», hvilka 

eljest till största delen hafva urberg till underlag. — HISINGERS 

I) HIsINGER, Anteckningar i Physik och Geognosie, h. VI, sid. 29. 

2) Jfr WAHLENBERG, Geologisk afhandling om svenska jordens bildning (Af- 

tryck ur andra upplagan af tidskriften Sveas första häfte), sid. 45 o. f.; 

samt Hıstnger, Anteckningar i Physik och Geognosie, h. IV, sid. 14 o. f., 

h. V,, sid. 58, mul. st. 
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»Geognostiska karta öfver Medlersta och Södra Delarne af Sve- 

rige» (1834) ger en mycket ofullständig föreställning om forma- 

tionens utbredning, da större delen af densamma jemte de mera 

laglända urbergstrakter som tillstöta, isynnerhet i N. och 0%, 

inrymmes under tecknet för »uppslammade jordlager och ge- 

schieben». Enskilda delar af öfvergangstrakten äro dock ut- 

miärkta med särskilda tecken, alltefter bergartens beskaffenhet. 

Ett par större fält betecknas som sandsten, och några mindre 

fläckar dels som sandsten, dels som skiffer eller kalk. — FORS- 

SELLES’ ar 1855 afslutade, men aldrig publicerade »Geognostiska 

karta öfver Sverige» skiljer sig från de bada föregående deri 

att den helt och hållet bortser från de lösa jordlagren och der- 

för måste söka framställa de fasta lagrens verkliga utbredning, 

äfven der de äro dolda. Hvad Nerikes öfvergangsformation i 

dess helhet beträffar, så är framställningen af dess utbredning 

mera felaktig än hos HERMELIN, särskildt deri att den utdragits 

för längt mot sydvest, under det att i nordost betydliga sträckor, 

som verkligen täckas af öfvergangslager, tecknats som granit. 

Om de särskilda lagrens utsträckning ger FORSSELLES” karta 

fullständigare upplysningar än de föregående. Att i detaljerna 

flera misstag gjorts kan ej väcka förvåning. De kunna svårligen 

undvikas i trakter der berggrunden pa sa få ställen kommer i 

dagen. 

Den nerkiska öfvergangsbildningens paleontologi har blifvit 

ännu mera knapphändigt behandlad än dess geognosi. Väl har 

redan i det närmaste halfannat sekel förflutit, sedan de första 

försteningar härifrån omnämndes af BROMELL; men sedan dess 

har antalet af från Nerike kända försteningar föga ökats. Sa 

upptager HISINGER i sin förteckning öfver Nerikes försteningar !) 

endast 4 arter. I ANGELINS Paleontologia Scandinavica, som 

visserligen omfattar endast trilobiterna, uppgifves från Nerike 

blott en art, Peltura scarabeoides. Nagra tillägg hafva under 

1) Anteckn., h. VII, sid. 72. De uppgifna arterna äro: Asaphus expansus, 

Battus pisiformis, Orthoceratites communis, Spheronites pomum. 
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de senare ären blifvit gjorda 1 beskrifningarna till de af Sveri- 

ges Geologiska Undersökning utgifna kartbladen. 

Under de senaste ären har jag, på uppdrag af Chefen för 

Sveriges Geologiska Undersökning, genomrest Nerikes öfver- 

gangstrakter, för att söka vinna en fullständigare kännedom om 

öfvergangslagrens utbredning, sammansättning och försteningar. 

Då dessa trakter, dels förut dels samtidigt, varit föremål för 

detaljundersökningar i och för de geologiska kartorna i skalan 

1:50,000, har den fördelen vunnits, att af de geologer som 

rekognoskerat de särskilda kartbladen, upplysningar erhållits 

om alla lokaler, som varit förtjenta af undersökning. Nerikes. 

öfvergångsbildningar äro inrymda på de geologiska kartbladen 

»Latorp», »Riseberga», »Örebro», »Segersjö» och »Säfstaholm». 

Å bladet »Latorp» har jag sjelf utfört de geologiska detalj- 

undersökningarna. Vid mina öfversigtsresor inom de öfriga kart- 

omradenas öfvergängstrakter har jag haft till ledning muntliga 

och skriftliga meddelanden af de geologer som: verkställt detalj- 

undersökningarna inom dem. Särskildt hafva talrika upplysningar 

meddelats af Hrr V. KARLSSON och M. STOLPE, som utarbetat 

kartbladen »Segersjö» och »Riseberga», inom hvilka öfvergangs- 

bildningarna hafva sin största utbredning. Om de försteningar 

som under öfversigtsresorna påträffats inom enskilda delar af 

öfvergangstrakten hafva förut några meddelanden blifvit gjorda i 

beskrifningarna till några af de geologiska kartbladen. I det 

följande lemnas en sammanfattning af de resultat som vunnits. 

vid mina undersökningar af öfvergångsformationen 1 dess helhet. 

Efter att hafva gifvit en allmän öfversigt af formationens ut- 

bredning och afdelningar samt dessas geognostiska och palxon- 

tologiska karakterer, skall jag öfverga till en mera detaljerad redo- 

görelse för de fyndorter som blifvit undersökta och de förste- 

ningar som påträffats. 
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II. Allmän öfversigt af den nerkiska öfvergängsforma- 

tionens utbredning och afdelningar. 

Öfvergängsomrädet i Nerike sträcker sig, med ständigt till- 

tagande bredd, fran Hjelmarens södra del, der det ännu är 

oanska smalt, at vester inemot Kilsbergen. Den största längden 

är nära 5 mil, den största bredden är inemot 4 mil. Som berg- 

grunden här vanligen är dold af djupa jordlager, är det ofta 

svårt att med säkerhet bestämma gränserna såväl för området 

i dess helhet som för dess särskilda. afdelningar. I brist på 

andra stödjepunkter måste man ofta hälla sig till slutsatser, som 

kunna dragas af höjdförhållandena, af grusets beskaffenhet o. 

s. v. Åfven af dessa hjelpmedel har jag dock blott i inskränkt 

man kunnat begagna mig, då tiden ej tillåtit mig att i detalj 

genomforska hela området, utan jag mäst i hufvudsak inskränka 

mig till att uppsöka och granska alla de lokaler, der den fasta 

berggrunden är tillgänglig, hvilket nästan endast är fallet i sten- 

brotten, då naturliga genomskärningar af öfvergångslagren så 

godt som alldeles saknas i dessa trakter. Den bifogade kartan 

torde derför i mången detalj vara mer eller mindre inkorrekt. 

De ställen der berggrunden verkligen kunnat iakttagas äro ut- 

märkta genom särskilda tecken (*). Der dessa observationspunkter, 

såsom särskildt är fallet inom många delar af urbergsområdena, 

varit allt för täta, har blott en och annan blifvit utsatt. De 

ställen, der kartan angifver att fasta öfvergångslager observerats, 

hafva alla blifvit besökta af mig sjelf. Deremot äro observa- 

tionerna öfver urbergets utbredning till större delen lånade från 

de af Hır GUMZLIUS, STOLPE, KARLSSON och SIDENBLADH 

utarbetade kartbladen »Örebro», »Riseberga», »Segersjö» och 

»Säfstaholm». 

Den vestra gränsen för öfvergangsbildningarna följer N. om 

Qvistbro kyrka i det närmaste Svartän och den i Svartan ut- 

mynnande å som flyter förbi Garphyttan och Lannafors. Söder 

om Qvistbro är gränsen mer osäker, FORSSELLES låter på sin 

karta öfvergångssandstenen fortsätta vester ut ända till Teen, 
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men sannolikare är väl, att gränsen gar från Qvistbro ungefär 

rätt söderut, och att den höjdsträcka som framgar på vestra 

sidan om Trystorpssjön och Vibysjön har urberg till underlag. 

Herr STOLPE har också funnit urberg ett obetydligt stycke V. 

om Trystorpssjöns sydspets. I söder begränsas öfvergangsom- 

rådet af den höjd som stryker förbi Vretstorp och Hallsberg ut 

till Hjelmaren. Den norra gränsen ger sig ej något mera syn- 

bart uttryck i traktens topografi. Den torde gå ungefär mellan 

Hjelmarens vestspets och norra ändan af Tysslingen. Öfver- 

gangsbildningarnas östligaste del ligger under Hjelmarens nivå, 

och dess gränser kunna derför ej närmare bestämmas. 

Inom det af de nämnda gränserna omgifna området hafva 

öfvergangslagren på nagra ställen blifvit helt och hållet bort- 

denuderade, sa att urberget kommit i dagen. Ett större sådant 

urbergsfält inuti öfvergångsområdet sträcker sig N. om Mosjön 

och @Qvismaren. V. och S.V. om Mosjön visar kartan några 

mindre urbergsfält. I anseende till bristen pa observations- 

punkter äro deras gränser mycket osäkra; det är till och med 

ovisst, om de alla äro helt och hället skilda fran hvarandra. 

Ett par mindre urbergsfläckar synas slutligen vid Hjelmaren, 

V. och S. om Göksholm. 

Redan i det föregaende har antydts, att Nerikes öfvergangs- 

formation utgöres af tre hufvudlager, sandsten, skiffer och kalk- 

sten. Deras inbördes aldersförhallande har till en del ej kunnat 

konstateras genom direkta observationer, men det är dock full- 

komligt otvifvelaktist, att de, nedifrån uppat, följa hvarandra i 

den ordning i hvilken de här uppräknats. Oafsedt de slutsatser 

som kunna dragas af de allmänna geognostiska förhållandena, 

visas detta med full säkerhet af en jemförelse med våra andra 

öfvergangstrakter, af hvilka de flesta mer eller mindre likna 

såväl den nerkiska som hvarandra. Särskildt öfverensstämma 

Nerikes öfvergängsbildningar nära med dem som uppträda pa 

Falbygden i Vestergötland, ehuru dessa senare, utom de lager 

som återfinnas i Nerike, innehålla åtskilliga yngre lager, som 

sakna motsvarigheter i Nerike. Jag går nu att först lemna en 
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allmän öfversigt af de i Nerike förekommande lagrens geogno- 

stiska och palsontologiska karakterer, för att sedan öfverga till 

en mera detaljerad redogörelse för de särskilda fyndorterna. 

1. Sandstenslagret. 

En blick på den bifogade kartan visar, att sandstenen har 

en betydligt större utbredning än de öfriga lagren, och att dessa 

senare blott i spridda fläckar uppträda ofvanpa sandstenen, 

hufvudsakligen vid öfvergangsomradets vestra och södra gräns. 

Tillika visa dock de fa observationspunkterna, att den fasta 

sandstensklyften blifvit blottad endast på högst få ställen. Sa- 

dana äro Hjelmarsberg i Almby socken, Backa i Ånsta, Svinbro 

i Vintrosa och Linde i Hardemo, på hvilka alla ställen sand- 

stenen brytes eller åtminstone fordom har brutits. Måhända 

kommer sandstenen äfven i dagen vid Logsjö nära Trystorps- 

sjön, 1 Edsbergs socken. Åtminstone sagos der på ett par 

ställen nära stranden utskjutande hällar af sandsten, som hade 

utseende af att tillhöra ett fast lager. HERMELINS karta an- 

gifver dessutom sandsten såsom förekommande på åtskilliga 

ställen, der nu inga genomskärningar finnas. 

Da sandstenen, såväl som de öfverliggande lagren, om man 

bortser fran mindre, tillfälliga rubbningar, har ett i det närmaste 

vågrätt läge, kan man, oaktadt observationspunkternas ringa 

antal, vara temligen förvissad om att sandstenen fortsätter i 

slättrakterna mellan dessa observationspunkter. En god ledning 

vid bestämmandet af sandstenslagrets utsträckning har man äfven 

i krosstensgruset och de pa detta hvilande lösa blocken. 1 de 

trakter, der kartan angifver sandsten såsom antagligen utgörande 

det fasta underlaget, förekommer denna bergart ymnigt i kross- 

stensgruset, och ofta består detta, såsom pa manga ställen i 

närheten af Örebro och vid Skyllersta o. s. v., nästan enbart 

af sammanhopade, kantiga sandstensblock. Utan tvifvel hafva 

dessa i de flesta fall blifvit endast obetydligt flyttade från sin 

ursprungliga plats, och der sådant krosstensgrus förekommer, 

torde man derför i allmänhet utan fara för misstag kunna an- 



10 LINNARSSON, ÖFVERSIGT AF NERIKES ÖFVERGÄNGSBILDNINGAR. 

taga att fast sandstenslager förekommer pa djupet, savida det 

ej blifvit helt och hållet förstördt af den fordna inlandsisen. 

Sandstenens petrografiska beskaffenhet är på de fa ställen, 

der det fasta lagret blifvit blottadt, alltigenom densamma. Berg- 

arten är öfverallt af ett jemnt och fint korn, med temligen spar- 

samt bindemedel, och derför ej hard, till färgen ljust grå, ofta 

med gulaktig anstrykning, isynnerhet på aflossningsytorna. Hvarf- 

vens mäktighet är mycket vexlande. Ån äro de helt tunna, 

nästan skifferlika, än uppnå de en betydlig tjocklek. 

I paleontologiskt afseende är ej mycket att säga om sand- 

stenen. Sjelf fann jag 1 det fasta sandstenslagret inga förste- 

ningar och i lösa block endast Psammichnites gigas TORELL. 

Professor TORELL?!) uppgifver från Nerikes sandsten, jemte 

denna art, Psammichnites Gumelü och Scolithus pusillus, alla 

funna af Lektor C. HARTMAN. GYLLENHAHL uppgifver, enligt 

HISINGER ?), »en art Solen, 12 tum lang, 13 tum bred, litet krökt, 

med på skalet snedt gående ruge», »Orthoceratit af 4 tums längd 

och litet krökt», samt »Entrochiter». Alla dessa bestämningar 

äro naturligtvis felaktiga; sannolikt har han haft för sig några 

»Psammichniter» eller dylika föremål. 

Af försteningarna kunna 1 detta fall inga bestämda slut- 

satser dragas om förhållandet till andra öfvergangstrakters af- 

lagringar. Den fullkomliga likheten i petrografiskt afseende, 

äfvensom förekomstsättet, tillåter dock intet tvifvel om att det 

på de ofvan nämnda ställena blottade sandstenslagret motsvarar 

Fucoidsandstenen på Kinnekulle och Falbygden i Vestergötland. 

Den nerkiska Fucoidsandstenens underlag har ingenstädes på- 

träffats. I Vestergötland ligger under Fucoidsandstenen en här- 

dare och mera qvartsitlik, vanligen tunnskifvig, längst ned kon- 

glomeratartad sandsten, den s. k. Eophytonsandstenen, hvilken 

åter hvilar olikformigt på gneis. Den stora öfverensstämmelsen 

i öfrigt mellan de båda landskapens äldre öfvergångsbildningar 

!) Petrifieata Suecana Formationis Cambriee, i Lunds Universitets Årsskrift 

för år 1869, tryckt 1870. 

2) Anteckningar, h. VI, sid. 29, 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:0 93. 11 

gör det antagligt, att äfven i Nerike Eophytonsandstenen före- 

kommer mellan Fucoidsandstenen och urberget. Detta blir ytter- 

ligare sannolikt deraf att man 1 vissa delar af Nerikes öfver- 

gangsomrade i stor mängd finner lösa block som likna dels den 

typiska Eophytonsandstenen i Vestergötland, dels det i bottnen 

af samma sandsten förekommande konglomeratet. Man kan icke 

antaga att deras moderklyft är att söka utom Nerike. 

Utanför det på kartan inrymda området skall, enligt O. 

GUMALIUS, en isolerad sandstensbildning af mycket ringa ut- 

sträckning, på alla håll omgifven af urberg, förekomma Ö. om 

Väringen, SO. om Ringaby inom Ödeby socken !). Detta ställe 

kom jag ej sjelf att besöka. GUMAZLIUS uppgifver, att sand- 

stenen der är mörkare än i Örebrotrakten. Inom det stora 

sandstensomradet vid Hjelmaren förekommer måhända äfven röd- 

lätt sandsten. Åtminstone såg jag i dess östligaste del, i Lennäs 

socken, talrika block af en sådan bergart. 

2. Skifferlagret. 

Öfver sandstensslätten höja sig på spridda ställen skiffer- 

lagret och kalklagret, ofta i form af mer eller mindre utpräglade 

terrasser. Särdeles markerad är den terrass som i vestra delen 

af öfvergångsområdet sträcker sig från närheten af Örsta i 

Tysslinge socken förbi Latorp och Holmstorp till Lanna i Hi- 

dinge socken. I dess östra sluttning är skiffern tillgänglig i en 

mängd brott, under det att den längre mot vester är täckt af 

kalk. Längre söderut återtinnes skiffer på andra sidan om Svartån, 

omkring Sanna i Edsberg och Kilen i Knista. I södra delen af 

öfvergångsområdet utbreder sig ett större skifferfält utefter foten 

af den af urberg bildade höjdsträckningen, genom Skyllersta, 

Askers och Lennäs socknar. Vester härom äro några mindre 

skifferfält, hvilkas läge ses af kartan. Slutligen har skiffern en 

icke så ringa utbredning nära Hjelmaren, kring Östra Ryninge 

och Stånger i St. Mellösa socken. Det är icke omöjligt att 

ännu på ett eller annat ställe inom sandstensområdet någon 

1) ©. Gumzuıus, Beskrifning till kartbladet »Örebro», sid. 25. 
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mindre skifferbildning kommer att upptäckas under de lösa jord- 

lager som dölja berggrunden. I allmänhet har man skäl att 

misstänka, att kullar som till en nagot betydligare höjd resa sig 

öfver slätten, såframt de ej äro blotta moränbankar, innehålla 

skiffer. 

I de flesta genomskärningar äro endast enskilda delar af 

skifferlagret tillgängliga, oftast de öfre. De lägre hafva knap- 

past blifvit blottade på andra ställen än sådana der skiffern 

undergätt en betydlig rubbning. Sadana rubbningar förekomma 

ganska allmänt der skiffern ej är betäckt af kalk. De kunna 

ej vara åstadkomna genom en underifrån verkande orsak, ty da 

skulle de lika väl hafva sträckt sig till kalklagret. Man kan 

derför ej tänka sig någon annan orsak till rubbningarna än is- 

tidens skridjöklar, hvilka äfven lemnat så manga andra spår 

efter sin framfart. Ett fullkomligt bindande bevis härför har 

man deri att stundom krosstensgrus blifvit inpressadt under de 

rubbade skifferlagren, pa samma sätt som krosstenslera blifvit 

inpressad under och mellan kritbäddarne pa Möen och Rügen!). 

Pä kalklagret har isen ej utöfvat samma verkan. Det har an- 

tingen blifvit alldeles sönderbrutet eller ocksa bibehallit sitt ur- 

sprungliga läge. Endast obetydliga partier hafva nagon gan&, 

sasom pä ett ställe i Latorps brott, undergätt en större rubb- 

ning utan att brista i stycken. 

Från petrografisk synpunkt kunna inom skifferlagret sär- 

skiljas två skarpt begränsade afdelningar, den undre till hufvud- 

saklig del bestående af blågrön skifferlera, den öfre af svart 

alunskiffer. bet 
Den blågröna skifferleran blef först observerad af V. KARLS- 

SON vid Vrana i Skyllersta socken, men har sedan äfven träffats 

vid Östra Ryninge i Mellösa, Tomta i Hardemo m. fl. ställen, och 

är således säkerligen en fullt konstant led. Dess undre gräns 

!) Jfr JouNsrtruP »Om Hievningsfoenomenerne i Möens Klint» (11:te Skand. 

Naturforskaremötets förhandl.), och »Ueber die Lagerungsverhältnisse nnd 

die Hebungsphänomene in den Kreidefelsen auf Möen und Rügen» (Zeitschr. 

d. Deutsch. geol. Gesellschaft, XXVI, 1874). 
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har ingenstädes blifvit iakttagen, men efter-all sannoliket hvilar 

den omedelbart pa sandstenen. Mäktigheten är obekant; da 

skifferleran icke har någon användning, har man i skifferbrotten 

ingenstädes brutit sig ned mycket djupare än till hennes öfre 

gräns, och i de aldra flesta är icke ens denna uppnådd. Med 

borr har KARLSSON vid Vrana nedträngt 10 fot, utan att nå 

skifferlerans botten. Anmärkas bör dock, att lagren der hafva 

en stupning af 30°, så att den verkliga mäktigheten är mindre 

än den som angifves genom en borrning. — Inuti skifferleran 

ligger, såsom körtelformiga konkretioner, och måhända äfven som 

sammanhängande lager, en blågrå eller gröngrå kalk. 

Alunskiffern har här sitt vanliga utseende, och är saledes 

tunnskifvig, svart, med svartaktigt, glänsande streck. Bitumen- 

halten är tillräckligt stor att göra den brännbar. Deremot före- 

kommer svafvelkis ej så ymnigt insprängd som på vissa ställen, 

isynnerhet i Skåne. Endast sällan är den här synlig för ögat. 

Genom hela alunskifferlagret förekommer bituminös kalk eller 

orsten, dels som körtlar, dels i sammanhängande hvarf. Dess 

färg är mörkgrå till svart. Texturen är än nästan tät, än kri- 

stallinisk, i senare fallet ofta stänglig. Alunskifferns mäktighet 

är amtagligen betydligt större än skifferlerans. Till störst djup 

är den genombruten vid Latorp. Äfven der har dess undre gräns 

ej uppnåtts, men torde ej vara aflägsen. På stället säges, att 

vid en för länge sedan företagen borrning sandsten påträffades 

närmast under ett orstenshvarf, som utgör bottnen i en del af 

brottet. Denna uppgift är dock högst osannolik. Antagligen 

ligger här som*pa andra ställen under det lägsta orstenhvarfvet 

först någon alunskiffer, sedan skifferlera. — Alunskifferns ut- 

seende är detsamma genom hela lagret, och det är således endast 

genom den inlagrade orstenen och framför allt genom de i denne 

förekommande försteningar som dess olika delar kunna skiljas. 

I paleontologiskt afseende utmärker sig skifferlagret deri- 

genom att dess alla delar, ehuru de innehålla olika arter af 

försteningar, dock. endast innehålla sådana former som omiss- 

känneligen tillhöra den s. k. primordialzonen. I alla svenska 
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öfvergängstrakter kan man från paleontologisk synpunkt indela 

primordialzonen i två hufvudafdelningar, Paradoxidesskiffer och 

"Olenusskiffer, och hvardera af dessa åter i ett större eller mindre 

antal underafdelningar, så äfven i Nerike. Vissa af de under- 

afdelningar som uppträda i Nerike äro emellertid der så föga 

utvecklade, att det knappt skulle vara möjligt att särskilja dem, 

om man ej hade ledning af jemförelsen med andra trakter, i hvilka 

samma afdelningar äro bättre utvecklade. Bland de öfvergångs- 

trakter som hittills äro närmare kända visa Vestergötlands den 

största likheten med Nerikes, och det kan derför vara lämpligast 

att utgå från Vestergötland, ehuru primordialzonen i Skåne natt 

sin fullständigaste utveckling. I Vestergötland har jag inom 

primordialzonen, som der alltigenom utgöres af alunskiffer med 

inlagrad orsten !), uppställt 5 afdelningar, af hvilka 3 tillhöra 

Paradoxidesskiffern, 2 Olenusskiffern. Alla dessa afdelningar 

äro mer eller mindre väl representerade i Nerike, bäst Olenus- 

skifferns båda afdelningar och den lägsta afdelningen af Para- 

doxidesskiffern. Den senares båda öfre afdelningar äro deremot 

inom Nerike ganska ofullständigt utvecklade. — De paleontolo- 

giska hufvudafdelningarna sammanfalla ej med de petrografiska. 

Den blågröna skifferleran innefattar blott den lägsta afdelningen 

af Paradoxidesskiffern. Af alunskiffern är den vida öfvervägande 

delen att hänföra till Olenusskiffern, men den innefattar äfven 

de båda öfre afdelningarna af Paradoxidesskiffern. 

I sjelfva skifferleran hafva inga försteningar träffats, men 

i den i henne inlagrade kalken sökas de sällan förgäfves. Ym- 

nigast har jag funnit dem vid Vinala och Tomta, mera sparsamt 

vid Vrana, Ö. Ryninge, Hjulsta och Edsbergs Sanna. Arternas 

antal är emellertid ytterst ringa. Allmännast förekomma Para- 

dowides Tessini BRONGN. och Ellipsocephalus muticus ANG. 

För öfrigt har jag knappt funnit några mer arter än Liostracus 

1) Så är åtminstone förhållandet på Hunneberg och efter all sannolikhet i södra 

delen af Falbygden. Vid Carlsfors, nära Billingens nordspets, uppgaf man, 

att en blå lera skulle finnas under alunskiffern, men den var ej tillgänglig 

vid mina besök på stället. 
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aculeatus ANG., Agnostus gibbus LINRS., och A. fallax LINRS. 

samt möjligen obetydliga delar af någon ny Paradozides. Sa 

fåtaliga dessa försteningar än äro, utvisa de dock otvetydigt, att 

den blågröna skifferleran motsvarar lägsta afdelningen af Vester- 

götlands Paradoxidesskiffer, ty äfven i den äro Paradowides 

Tessini och Agnostus gibbus bland de mest karakteristiska för- 

steningarna. I petrografiskt afseende erinrar skifferleran nagot 

om det af SJÖGREN beskrifna lager, som på Öland öfverlagrar 

sandstensskiffern med Paradowides Tessini. Detta senare tyckes 

dock hufvudsakligen innehålla egendomliga arter, såsom Para- 

dowides ölandicus SJÖGR. och Agnostus regius SJÖGR. 

Såsom vanligen är förhallandet i mycket tunnbladiga skiff- 

rar, äro de försteningar som träffas 1 sjelfva alunskiffern i all- 

mänhet starkt hoptryckta och derför mycket otydliga, så att de 

till och med lätt kunna förbises. Endast på ett ställe, vid Lanna, 

har jag funnit väl bibehallna försteningar i skiffern. Deremot 

innehåller orstenen nästan öfverallt ymniga försteningar med full- 

komligt bibehållen relief och utan spår af tryckning. Sannolikt 

hade orstenen redan antagit fast konsistens, innan det tryck som 

gaf alunskiffern dess utpräglade skifferstruktur började verka. 

Någon gang finner man dock, åtminstone i de öfversta hvarfven, 

spar af hoptryckning och skiffrig struktur äfven i orstenen. För- 

steningarna tillhöra, med högst få undantag, arter som förut 

äro kända från de båda öfre afdelningarna af Vestergötlands 

Paradoxidesskiffer och från dess Olenusskiffer. 

Den mellersta afdelningen af Vestergötlands Paradoxides- 

skiffer karakteriseras företrädesvis af Paradoxides Forchhammeri 

ANG. och Selenopleura brachymetopa ANG. samt åtskilliga Bra- 

chiopoder. Af dessa förekomma Paradowides Forchhammeri 

och Brachiopoderna Orthis exporrecta LINRS. och Acrothele co- 

riacea LINRS. äfven i Nerike. — Den öfversta afdelningen af 

Vestergötlands Paradoxidesskiffer innehåller hufvudsakligen Agno- 

stus levigatus DALM., Liostracus costatus ANG. och Leperditia 

primordialis LINRS., hvilka alla äfven träffats i Nerike. — Före- 

komsten af de ofvan nämnda försteningarna visar, att Nerike eger 
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motsvarigheter till de bada öfre afdelningarna af Vestergötlands 

Paradoxidesskiffer. Här äro de emellertid, såsom redan anmärkts, 

föga utvecklade. De intaga i Nerike en mycket obetydlig del 

af alunskifferlagret och äro svåra att skilja saväl från hvarandra 

som från den lägsta delen af Olenusskiffern. Deras förhållande 

til hvarandra och till Olenusskiffern torde bäst inses af den 

längre fram följande speciela redogörelsen för de särskilda ge- 

nomskärningarna. Bland lokaler, der dessa båda afdelningar 

träffats, kunna nämnas Edsbergs Sanna, Hjulsta, Vinala, Vrana 

och Östra Ryninge. 

Olenusskifferns lägre afdelning innehåller ej alltigenom samma 

försteningar. Isynnerhet på Hunneberg i Vestergötland och vid 

Andrarum i Skåne har man lätt att urskilja flera underafdel- 

ningar med olika försteningar. Äfven i Nerike kunna sådana 

sparas, ehuru mindre tydliga och mindre konstant utvecklade. 

Mest konstant och bäst utvecklad är öfverallt i Nerike den 

lägsta delen, som utmärkes af Olenus gibbosus DALM., och O. 

truncatus BRÜNN. samt Agnostus pisiformis LIN., och i hvilken 

jag för öfrigt icke funnit någon annan förstening än Agnostus 

reticulatus ANG., äfven den ganska sparsamt. Högre upp finner 

man på några ställen, såsom Östanfall, Stånger och Östra Ry- 

ninge, Parabolina spinulosa WAHLENB. och Orthis lenticularis 

WAHLENB., men den af dem karakteriserade afdelningen saknas pa 

andra ställen. Endast pa enstaka ställen har jag funnit ett par 

andra underafdelningar, af hvilka den ena, som förekommer vid 

Tomta, utmärkes af Beyrichia Angelini BARR., den andra, som 

förekommer vid Hjulsta, af .Leptoplastus stenotus ANG. Af 

dessa har den förra sin plats mellan Olenuslagren och Para- 

bolinalagren, den senare ofvanpa Parabolinalagren. 

Olenusskifferns öfre afdelning är i Nerike, liksom i nästan 

alla öfvergångstrakter, hufvudsakligen karakteriserad af två tri- 

lobitarter, Peltura scarabwoides WAHLENB. och Spherophthalmus 

alatus BOECK, och kan derför lämpligen betecknas som Peltura- 

zonen. Utom de båda nämnda försteningarna har jag här blott 
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funnit en Zingula. Pelturazonen har en jemförelsevis betydlig 

mäktighet och är tillgänglig i de flesta skifferbrott i Nerike. 

I praktiskt ekonomiskt afseende är alunskifferlagret af stor 

betydelse. Om icke detta varit förhållandet, skulle vi känna 

föga eller intet derom, ty det skulle knappast vara tillgängligt 

på något ställe, om man ej för dess praktiska tillgodogörande 

beredt sig tillträde till det genom det mer eller mindre mäktiga 

grustäcke, hvaraf det nästan alltid är betäckt. 

Till alunberedning har alunskiffern i Nerike länge användts, 

dock blott vid ett enda bruk. Detta anlades år 1765 under 

namn af Beate Christine alunverk. Rämaterialet, alunskiffern, 

har alltid hemtats fran Latorp, men förarbetningen skedde i 

början vid Garphyttan, der ännu stora, nu till en del af gammal 

skog bevuxna högar af bränd skiffer erinra om alunbrukets gamla 

plats. År 1773 flyttades alunbruket till Latorp, der tillverk- 

ningen sedan oafbrutet fortgätt!). Under de senare decennierna 

hafva emellertid förändrade konjunkturer gjort den mindre lönande, 

och den drifves derför nu i mindre omfang. Sasom biprodukter 

erhållas jernvitriol och rödfärg. 

Af vida större praktisk betydelse än aluntillverkningen är 

numera kalkbränningen, vid hvilken saväl alunskiffern som den 

i honom inlagrade orstenen komma till användning. Alunskiffern 

haller nämligen här, liksom t. ex. i Vestergötland, sa mycket 

bitumen, att den med fördel användes som brännmaterial, icke 

blott vid alunbruket utan äfveu vid kalkbränningen; och orstenen 

anses i allmänhet vid bränning lemna en bättre kalk än den 

öfverlisgande orthoceratitkalken. I allmänhet är dock orstenens 

mängd i förhållande till skiffern ej större än att det är lämp- 

ligast att använda orthoceratitkalk som fyllnad, för att kunna 

med fördel använda all skiffer som bränsle. Der orthoceratit- 

kalklagret saknas, brukar man derför hemta denne från annat 

håll, om den finnes i närheten. På en del ställen, såsom vid 

Latorp och Lanna, brytas orthoceratitkalk och orsten i samma 

brott, och på sådana ställen är naturligtvis tillverkningen för- 

1) WESTERLING, Kalender för Örebro Län, 1869, sid. 329, 330. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad, Förh. Årg. 32. N:o 5 2 
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delaktigast. Bränningen sker i Nerike ej i ugnar, utan i öppna 

högar eller s. k. fyrar, i hvilka skiffer och orsten eller ortho- 

ceratitkalk läggas i vexlande hvarf. 

För öfrigt användes bränd alunskiffer jemte kalk till cement- 

tillverkning. Härtill väljas företrädesvis hardt brända, något 

sammansintrade skifferpartier, s. k. rusor, hvilka anses lemna den 

bästa produkten. 

De i alunskifferlagret ingående bergarternas stora ekonomiska 

värde gör det önskligt att, då någon del af lagret påträffats, 

kunna ungefärligen bestämma, huru langt det fortsätter på djupet. 

En säker ledning har man härvid af försteningarna, emedan, - 

såsom ofvan angifvits, och såsom ytterligare skall visas i den 

följande detaljerade redogörelsen för de särskilda genomskärnin- 

garna, olika delar af lagret innehålla helt olika försteningar. 

Om man sålunda finner Peltura scarabeoides eller Spheroph- 

thalmus alatus, kan man vara förvissad om att mycket aterstar 

af lagret, innan dess botten uppnås. Finner man åter Olenus 

gibbosus eller Agnostus pisiformis, sa kan man deraf sluta, att 

den återstående mäktigheten ej är synnerligen betydlig, och ännu 

säkrare utvisar ett fynd af t. ex. Agnostus levigatus eller Le- 

perditia primordialis, att man befinner sig nära lagrets botten. 

3. Kalklagret. 

Kalklagret har sin största utbredning vid öfvergangsomradets 

vestra gräns, mellan Örsta och Lanna. I söder derifrån träffas 

det norr om Edsbergs Sanna. Vid öfvergangsomradets södra 

gräns äro tre mindre kalkstensfält kända, kring Hällebråten och 

Yxhult i Kumla socken, vid Sätterböl i Skyllersta och vid Skär- 

sätter i Asker. Slutligen höjer sig en bildning af kalk och 

skiffer öformigt öfver sandstensslätten vid Vrana i Skyllersta 

socken. 

Såväl i afseende på bergartens beskaffenhet som i afseende 

på försteningarna liknar Nerikes kalklager den sedan gammalt 

väl bekanta s. k. orthoceratitkalken i vara öfriga landskap, sär- 

skildt i Vestergötland och Östergötland. Hvarken bergartens 
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beskaffenhet eller försteningarna äro emellertid desamma genom 

hela lagret. Det kan derför delas i flera afdelningar, hvilka 

dock ej äro sa skarpt begränsade som de inom skifferlagret. De 

lägsta Öfverensstämma i alla afseenden med de lägre delarne af 

Falbygdens orthoceratitkalk, de öfre tyckas hafva närmare mot- 

svarigheter i Östergötland. 

Kalklagrets nedersta del och dess gräns mot skifferlagret 

har man tillfälle att studera i flera brott, sasom vid Latorp, 

Lanna, Hällebräten och Vrana. Det lägsta kalkstenshvarfvet 

hvilar än på alunskiffer, än pa ett orstenshvarf, som mycket 

ofta afslutar skifferlagret uppåt. I senare fallet äro orstenen 

och den öfverliggande kalkstenen vanligen ej skiljda genom nagon 

aflossning utan sammanväxta med hvarandra. I petrografiskt 

afseende är den lägsta delen af kalklagret utmärkt från de öfriga 

hufvudsakligen genom sin halt af glaukonit och fosforit. Häruti 

liksom i afseende på läget öfverensstämmer den fullkomligt med 

glaukonitkalken på Falbygden i Vestergötland. Glaukoniten upp- 

träder i form af små, ymnigt insprängda, svartgröna korn. Fos- 

foriten bildar svartaktiga, oregelbundna knölar af vexlande storlek, 

dock sällan öfverstigande en tum i diameter, och genom dessa 

fosforitknölar erhåller glaukonitkalken delvis ett konglomerat- 

artadt utseende. Jemte glaukoniten och fosforiten förekommer 

ymnigt svafvelkis. Glaukonitkalkens mäktighet är i Nerike, lik- 

som på de flesta andra ställen, obetydlig, i allmänhet föga öfver- 

stigande en fot. Glaukoniten finnes insprängd alltigenom, fos- 

foriten är deremot inskränkt till glaukonitkalkens aldra lägsta 

del, eller förekommer åtminstone endast i den i större mängd. 

Den i rikligare mängd fosforitförande kalken är i allmänhet 

endast ett par eller några få tum mäktig. Analyser dels af 

sjelfva fosforiten, dels af den fosforitförande bergarten i dess 

helhet hafva blifvit utförda och offentliggjorda af Dr L. PALM- 

GREN !). En fullständig analys af fosforit från Latorp har gifvit 

följande resultat ?): 

!) Om svenska fosforitförande konglomerat, i Bihang t. Vet.-Akad. Handl., 

Bde 101372 

2) Anf. st., sid. 21. 
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WATTE INE 36,22 

N DUEBYRIE VE 1eR8 0,16 

Per ie 2,16 

roter en 10,84 

DNME BRN 27,85 27,94 

SÄKER OG SON 0,72 
Oli wein: EST! 0,31 
Olosiyınsyronpre nz 6,54 
Glödgningsförlust..... 12,76 (vatten, fluor o. bitumen) 
Alkalıier ..... A BR ER 

98,28. 

I andra fosforitstycken fran samma ställe hafva erhallits: 

26,09, 26,02, 23,66, 24,46 och 28,93 procent fosforsyra.. Af 

fosforitförande glaukonitkalk fran Nerike meddelar Dr PALM- 

GREN följande partiela bestämningar !): 

Latorp. Vrana. Hällebråten. 

PRE myt a 2,22 0,81 1,89 
Olöst i syror... 33,31 = 14,01. 

På försteningar är glaukonitkalken, isynnerhet den fosforit- 

förande, ytterst fattig. Den synes hvarken här eller pa andra 

ställen innehålla några egendomliga arter, utan endast högst 

sällsynta representanter af några få bland de arter som före- 

komma i den närmast öfverliggande delen af kalklagret. 

Pa glaukonitkalken hvilar en mera ren, till färgen grönaktigt 

eller blåaktigt grå kalk, i allmänhet bildande temligen tjocka 

hvarf. Vid slag sönderfaller den lätt, isynnerhet efter att någon 

tid hafva legat i luften, och är derför ej användbar till huggning. 

Försteningar förekomma temligen ymnigt, men i ringa art- 

antal. Allmännast är Megalaspis planilimbata ANG., en art 

som äfven i andra landskap i mängd förekommer vid denna 

nivå. För öfrigt finner man nästan blott några få trilobitarter, 

bland hvilka särskildt kunna nämnas Symphysurus breviceps 

ANG. och Niobe leviceps DALM., samt Örthis parva PANDER. 

Högst sällsynta äro Harpes excavatus n. sp., Symphysurus soei- 

alis LINRS. m. fl. Saväl petrografiskt som palsontologiskt 

1) Anf. st., sid. 28. 
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öfverensstämmer denna kalk fullkomligt med en som på Fal- 

bygden intager samma plats i lagerserien. 

- Högre upp ligger en fastare, i allmänhet mera tunnhvarfvig 

kalk, af svagt rödlätt färg, men pa aflossningsytorna blåaktig. 

Den är jemförelsevis fattig pa försteningar, och de som träffas 

äro vanligen mera otydliga än i den föregaende afdelningen, från 

hvilken denna dock ej är skarpt skiljd. De vanligaste äro 

Nileus Armadillo DALM., som man här ej sällan finner full- 

ständig, och Megalaspis planilimbata. Dessutom torde en och 

annan af den näst föregående afdelningens öfriga arter fortsätta 

i denna. De första Orthocererna finner man i denna afdelning, 

men de uppträda ännu ganska sparsamt. På Falbygden före- 

kommer vid samma nivå en hvitaktig kalk, hvilken utom i af- 

seende på färgen, fullkomligt liknar denna. Båda förarbetas, i 

anseende till sin större fasthet, till golfstenar, trottoarplattor, m. m. 

Alla de nämnda afdelningarna af kalklagret äro tillgängliga 

i åtskilliga brott i kalkområdenas utkanter, sasom vid Latorp, 

Lanna och Vrana, den rödlätta kalken för öfrigt vid Yxhult, 

Sätterböl m. fl. ställen. Deremot känner jag ingen genomskär- 

ning, i hvilken man har tillfälle att observera den rödlätta 

kalkens öfre gräns, och har derför ej kunnat utröna beskaffen- 

heten af den kalk som följer närmast ofvanpa den rödlätta. 

Säkert är emellertid, att atminstone en yngre afdelning finnes. 

I några brott, af hvilka de vigtigaste äro de vestligaste vid 

Yxhult och de nordligaste, norr om landsvägen belägna, vid 

Lanna, träffar man nämligen en kalk som har ett annat ut- 

seende och till en stor del andra försteningar än de föregående. 

och som måste intaga en högre nivå. Den är grå, med grön- 

aktig anstrykning, isynnerhet pa aflossningarna, som äro mer 

eller mindre ler- eller mergelartade. Försteningar förekomma i 

jemförelsevis stort antal. De tillhöra nästan utan undantag 

arter som äro kända från den på försteningar så rika gråa 

kalken vid Husbyfjöl m. fl. ställen i Östergötland. Bland de 

vigtigaste äro Asaphus expansus LIN., Ptychopyge angustifrons 

DALM., Niobe frontalis DALM., Symphysurus palpebrosus DALM., 
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Illenus crassicauda WAHLENB., Dysplanus centrotus DALM. och 

Chirurus elavifrons DALM. Örthocerer äro temligen sparsamma; 

jag har funnit Orthoceras trochleare His. och commune WAH- 

LENB. samt en icke bestämbar art af afdelningen regularia. 

För öfrigt träffas nästan endast nagra fa Brachiopoder. 

I Östergötland, Vestergötland och Dalarne m. fl. landskap 

finnas ännu yngre afdelningar af Orthoceratitkalklagret. Huru- 

vida nagra sadana uppträda i Nerike, kan ej för närvarande 

afgöras. Ännu har åtminstone ingen påträffats. Dock är det 

ej omöjligt att sadana förekomma i de inre delarne af kalk- 

områdena, der lagret antagligen har sin största mäktighet, men 

der det döljes af djupa krosstenslager. Ett närmare aktgifvande 

på krosstensgruset och de lösa blocken skulle möjligen kunna 

gifva visshet härom. Sjelf har jag ej mycket riktat min upp- 

märksamhet häråt och blott en gång funnit en lös kalksten, som 

antagligen tillhört en yngre del af kalklagret. Det var en röd kalk 

med Orthocerer. Detta enstaka fynd är dock af ringa betydelse, 

da det är möjligt att den röda kalkstenen ej haft sin moder- 

klyft i Nerike. 

Kalkens användning är redan i det föregående antydd. Till 

stenhuggeriarbeten användes mest den rödlätta, mindre den yngsta 

gröngraa kalken. Denna industri bedrifves dock i Nerike blott 

i mycket ringa omfång. Endast vid Yxhult och Hällebraten är 

ett större antal arbetare regelbundet sysselsatt dermed. Den 

kalksten som hugges benämnes här vanligen täljsten. Vid kalk- 

bränningen begagnar man sig hufvudsakligen af de lägre delarne 

af lagret, dock ej af glaukonitkalken, som är för oren och der- 

för bortkastas. Några försök att för jordbrukets behof tillgodo- 

göra den i denne inneslutna fosforiten hafva ej gjorts. Den ringa 

halten af fosforit gör, att den svårligen kan bära någon kost- 

sammare beredning eller längre transporter, men för den när- 

maste trakten torde den kunna vara af någon vigt, då den utan 

särskild kostnad erhålles i alla brott som äro anlagda på grän- 

sen mellan skifferlagret och kalklagret. Åtminstone synes det 

vara skäl att försöka, hvad verkan den fosforitförande glaukonit- 
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kalken skulle göra, om den, efter föregangen bränning, utan 

vidare bearbetning, användes som gödningsmedel. En kalkfattig 

jordmån skulle härigenom erhålla på en gång fosforsyra och en 

riklig mängd af kalk. Måhända skulle dock bergartens stora 

halt af svafvelkis och jernsilikat utöfva en skadlig verkan. 

III. Speciel redogörelse för de särskilda fyndorterna. 

Såsom redan ofvan anmärkts, och som kartan utvisar, upp- 

tager sandstenen inom öfvergängsomradet den största ytan. Bland 

de fläckar af skiffer och kalk som höja sig öfver sandstenen 

kan först märkas den som sträcker sig längs öfvergangsomradets 

vestra gräns, V. och S.V. om Tysslingen. Nästan endast 1 dess 

östligaste del, i och nära den terrassformiga sluttning utefter 

hvilken vägen mellan Örsta, Latorp, Holmstorp och Via fram- 

gar, är berggrunden tillgänglig. Längst norrut är kalkens och 

skifferns gräns osäker, såsom gäende genom en skogbeväxt kross- 

grusmark, utan blottade hällar och med föga utpräglad topografi. 

Längre söderut kan de båda lagrens östra gräns i allmänhet 

utan svårighet uppdragas med ganska stor säkerhet. Vesterut 

äro öfvergangslagren blottade endast på ett ställe men sannolikt 

sammanfaller kalkens vestra gräns ungefär med Garphyttean. — 

Den nordligaste punkt på hvilken berggrunden här är tillgänglig 

är belägen ett par tusen fot norr om Örsta. Der har man 

brutit en rödlätt Orthoceratitkalk med Nileus Armadillo, en 

otydlig Asaphus eller Megalaspis, Orthoceras commune och 

uomphalus obvallatus. Straxt invid Örsta gård är ett brott i 

öfre delen af alunskifferlagret. Skiffern innehåller spridda bollar 

af orsten med Peltura scarabwoides. 

S.V. om Qvarntorp är, något Ö. om landsvägen, ett tem- 

ligen stort brott i en lindrigt undulerande alunskiffer. I öfre 

delen innehåller skiffern orstensbollar, som stundom så närma 

sig till hvarandra att de tendera till att bilda sammanhängande 

lager. I dessa bollar träffades Peltura scarabwoides och Spher- 

ophthalmus alatus. I sjelfva bottnen af brottet lag, vid mitt 



24 LINNARSSON, ÖFVERSIGT AF NERIKES ÖFVERGÄNGSBILDNINGAR. 

besök, pa ett ställe i dagen ett orstensparti som syntes utgöra 

en del af ett verkligt lager, genom aflossningar deladt i tva eller 

tre hvarf. Det var dock blottadt endast pa en liten sträcka. 

I det fasta orstenslagret erhöllos inga bestämbara försteningar. 

Bredvid lago högar af orsten, som antagligen brutits ur samma 

lager, hvarom jag dock ej kunde förvissa mig, da inga arbetare 

för tillfället funnos pa stället. Dessa stenar innehöllo Olenus 

gibbosus eller truncatus och Agnostus pisiformis samt Orthis 

ewporrecta och Acrothele eoriacea. De bada senare arterna till- 

höra egentligen Paradoxidesskiffern, de båda förra Olenusskiffern, 

men här förekommo de alla tillsammans, till och med på ytan 

af samma stenskifva. Samma förhållande upprepas pa åtskilliga 

andra ställen, men detta oaktadt anser jag det ej sannolikt, att 

Paradoxidesskifferns och Olenusskifferns faunor här lefde till- 

sammans. Antagligen var Paradoxidesskifferns fauna redan ut- 

död, då Olenusskifferns fauna bosatte sig här; men detta behöfde 

ej med nödvändighet hindra att deras lemningar i vissa fall 

blefvo blandade med hvarandra. 

Längre åt vester eller sydvest äro nära landsvägen flera 

brott i hufvudsakligen rödlätt kalk. Den öfre delen af kalk- 

lagret har blifvit blottad på några ställen längre inat kalk- 

fältet, S. om Olofstorp, pa Gymninge och Hökerkulla mark. 

Man finner der mest en grönaktigt gra kalk, med stora Ortho- 

cerer, men för öfrigt nästan utan försteningar. N.V. om 

Bäcketorp är dock vid en liten vesterut gaende väg ett brott i 

hvilket jag äfven fann några trilobiter, Symphysurus palpebrosus, 

Megalaspis extenuata?, Ptychopyge angustifrons och Illenus cras- 

sicauda samt ett par brachiopoder, Orthis calligramma och 

Leptena sp. 

Vid Bäcketorps gard bryter man alunskiffer, tillhörande 

Pelturazonen och innehållande Peltura scarabwoides och Spher- 

ophthalmus alatus. 

Störst af alla brott i Nerike är det vid Latorps alunbruk, 

der man genombrutit den lägre delen af kalklagret och en be- 

tydlig del af alunskifferlagret. Öfverst ligger rödlätt kalk af 
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ej ringa mäktighet, derunder först grönaktig kalk och sedan 

glaukonitkalk. I glaukonitkalken har jag här ej funnit några 

försteningar, i de öfriga afdelningarna Megalaspis planilimbata, 

Niobe leviceps, Symphysurus socialis, Symph. breviceps, Ampyx 

sp. och Harpes excavatus. Glaukonitkalken hvilar vanligen 

omedelbart på ett orstenslager. Under detta följer till betydligt 

djup alunskiffer med spridda orstensbollar. Först nära brottets 

botten möter ånyo ett mera sammanhängande, dock på mindre 

sträckor afbrutet, lager af orsten, liksom det öfversta tillhörande 

Pelturazonen och innehållande Peltura scarabwoides och Spher- 

ophthalmus alatus. Ett tredje orstenslager finnes blottadt i 

kanterna af ett afloppsdike i brottets södra del. Der fann jag 

Olenus gibbosus, Agnostus pisiformis, Acrotreta socialis(?) och 

Lingula sp. — Längre at vester och pa högre nivå finner man 

pa flera ställen blottad en grönaktigt grå kalk med Orthocerer. 

Pa Hakelyckans mark brytes S.V. om gärden alun- 

skiffer, tillhörande Pelturazonen och innehällande Spheroph- 

thalmus alatus. 

Vester om Norra Holmstorp är gränsen mellan Ortho- 

ceratitkalken och alunskiffern blottad i ett brott vid lJandsvägens 

östra sida. Kalklagret slutar, som vanligt, nedtill med glaukonit- 

kalk. Skiffern är genombruten till ett ej obetydligt djup, men 

äfven i dess nedersta del träffades Spherophthalmus alatus, och 

den tillhör således i sin helhet Pelturazonen. 

Till Pelturazonen hör äfven den skiffer som brytes vid 

Vestra Via och vid Svartkärr. 

Omkring Lanna finnas åtskilliga större och mindre brott. 

Ett stycke N. om landsvägen till Lekhyttan har man brutit 

Orthoceratitkalk, tillhörande öfre delen af lagret. Den är grå, 

med grönaktig eller blaaktig anstrykning, och ligger i vågräta 

hvarf som än äro tjockare och fastare, än tunnare och mera 

flisiga. Den tjockhvarfviga kalken är fattig på försteningar; i 

den tunnare träffades deremot åtskilliga sådana. De större ar- 

terna voro i allmänhet illa bevarade och ofta obestämbara, sär- 

skildt en stor Megalaspis, af hvilken talrika stjertar sagos. 
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Otydlig var äfven en Piychopyge, som emellertid tycktes vara 

angustifrons. I säkert bestämbara exemplar erhöllos Phacops 

sclerops, Chirurus ornatus och clavifrons, Amphion Fischeri, 

Lichas celorrhin, MNileus armadillo, Illenus crassicauda och 

Orthis calligramma. Dessutom träffades Pleurotomaria sp. en 

obestämbar Strophomenid, Ptilodietya sp. — Söder invid lands- 

vägen är den rödlätta kalken blottad, stupande omkring 12° 

mot SO. — Öster om vägen mellan Öfre och Nedre Lanna 

är Lanna stora brott, näst Latorps det största i Nerike. Både 

kalk och skiffer äro der genombrutna till ett ej obetydligt 

djup. De ligga vågrätt; endast de öfversta kalkhvarfven hafva 

på mindre sträckor blifvit något rubbade ur sitt ursprungliga 

läge. Brottets väggar äro till största delen tvärbranta och der- 

för otillgängliga, så att observationer kunde göras endast på 

vissa enstaka punkter. I alunskiffern sågos inga sammanhän- 

gande lager af orsten, endast bollar, innehållande Peltura scara- 

beoides och Spherophthalmus alatus. Den på alunskiffern hvi- 

lande glaukonitkalkens mäktighet tyckes i allmänhet knappt 

uppgå till en fot. Endast ett par tum deraf äro fosforitförande 

— åtminstone i nämnvärd grad. Högre upp ligger en tjock- 

hvarfvig, grönaktigt gra kalk med Megalaspis planilimbata, 

Symphysurus breviceps, Niobe frontalis och Orthis parva(?). 

Mellan kalkhvarfven finnas stundom tunna lager af en blaaktig 

skifferlera. Ett omkring två tum mäktigt sådant lager sågs 

skilja glaukonitkalken fran den öfverliggande grönaktiga kalken. 

— Längre S. ut finnas, dels Ö. dels V. om vägen till Nedre 

Lanna, flera mindre brott, alla i alunskiffer, hvilken här, i saknad 

af det skyddande kalktäcket, blifvit upprest och veckad. Af 

försteningar sagos Peltura searabwoides, Spherophthalmus alatus, 

Agnostus pisiformis och Olenus truncatus. Af den sistnämnde 

fann jag äfven fullständiga exemplar, dels i skiffer dels i orsten. 

I Nerike finner man eljest af Oleniderna nästan aldrig annat än 

lösa stjert- och hufvudsköldar. = 

Söder om Lanna sänker sig marken, och berggrunden utgöres 

der efter all sannolikhet af sandsten. Först ett stycke på andra 
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sidan om Svartår möter ett nytt fält af skiffer ock kalk, som 

blottats på några ställen mellan Kilen i Knista och Sanna i 

Edsbergs socken: 

Vid Kilen är, helt nära Svartån, ett mindre, men temligen 

djupt brott, i nästan vågrät alunskiffer. I denne sågos blott 

spridda, temligen sparsamma bollar af orsten med Peltura sca- 

rabeoides och Spherophthalmus alatus. Samma arter erhöllos 

äfven 1 sjelfva skiffern. 

Ett stycke söder om Kilen, vid Knista sockens vestra gräns, 

har man brutit en rödlätt eller blåaktig kalk, i hvilken jag ej 

fann några andra försteningar än obestämbara Orthocerer och 

Asaphidstjertar. — Längre vesterut, ej langt från an, finnes ett 

temligen stort skifferbrott, hvars sidor emellertid, vid mitt besök, 

voro till stor del öfverväxta eller höljda af nedrasad jord och 

grus. I brottets öfre del sagos i skiffern bollar af orsten med 

otydliga exemplar af, som det tycktes, Spherophthalmus alatus. 

Nära bottnen var en tjock orstensbank, bestående af flera hvarf. 

Den innehöll i sin öfversta del Olenus gibbosus, som upptog blott 

en ringa del af mäktigheten. Derunder kom Agnostus pisiformis 

på djupet blandad med Orthis exporrecta och Åcrothele coriacea. 

Aldra längst ned mister orstenen sin bitumenhalt och blir lju- 

sare, grönaktigt gra, samt innehåller Agnostus gibbus och obe- 

tydliga fragment af Paradowides. Paradoxidesskiffern är saledes 

här mycket litet utvecklad, då kalken med Agnostus gibbus, som 

tillhör Paradoxidesskifferns nedersta afdelning, så godt som omedel- 

bart öfverlagras af orsten med Agnostus pisiformis, tillhörande 

Olenusskifferns lägre afdelning. 

Ett obetydligt stycke norr om Edsbergs Sanna gäst- 

gifvaregård finnes ett gammalt skifferbrott. Dess sidor voro 

helt och hållet öfverväxta, så att det fasta lagret på intet ställe 

var synligt, men qvarliggande stycken af orsten med Ölenus 

gibbosus och Agnostus pisiformis samt af gröngra kalk med 

fragment af Paradowides antydde att såväl Paradoxidesskiffern 

som Olenusskiffern här varit genombrutna. 
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I den stora slätt som utbreder sig närmast Ö., 8.0. och 

S. om de båda nämnda kalkstens- och skifferomradena kommer 

berggrunden på ytterst fa ställen i dagen, men den utgöres 

efter all sannolikhet af sandsten. De enda ställen i dessa trakter 

der fast sandsten påträffats äro Backa i Ånsta socken, Svin- 

bron i Vintrosa och Linde i Hardemo, och äfven på dessa. 

ställen har den blifvit i mycket ringa omfång blottad, utom vid 

Svinbron, der en mera regelbunden brytning och huggning eger 

rum. På ej obetydliga sträckor N. och V. om Mosjön har 

emellertid, sasom redan blifvit nämndt, äfven sandstenen blifvit 

bortdenuderad, sa att urberget kommit i dagen. Kalksten ater- 

finnes först i Kumla socken. De närmaste fyndorterna för skiffer 

äro Hjulsta i Hardemo socken och Östanfall i Viby socken. 

Vid Hjulsta sträcker sig en liten höjd längs landsvägens 

norra sida. Der voro tva sma brott upptagna, helt nära hvar- 

andra. Det östligare innehöll en sadelformist böjd alunskiffer med 

temligen sparsamma orstensbollar. I de öfversta af dessa träf- 

fades Peltura scarabeoides och Spherophthalmus alatus, djupare 

ned Zeptoplastus stenotus. Den sistnämnda arten fann jag 

icke pa något annat ställe i Nerike, men enligt NATHORST före- 

kommer slägtet Leptoplastus vid Andrarum i de lager som ligga 

närmast under Pelturazonen. — I öfre delen af det vestligare 

brottet låg ett tjockt orstenslager, innehållande Olenus gibbosus 

och Agnostus pisiformis, den förre nästan blott i den öfversta 

delen, den senare i den mellersta och undre. Under orstens- 

lagret sågs alunskiffer, men dennas underlag var ej synligt, 

emedan brottets botten var dold af affall från brytningen. En 

hög af uppbrutna stenar visade emellertid, att Paradoxidesskiffer 

möter djupare ned. Bland dem voro nämligen åtskilliga stycken 

af gröngra kalk med Paradoxides Tessini — äfven ett full- 

ständigt, ehuru otydligt exemplar — och Ellipsocephalus mu- 

tieus. Ett stycke af denna kalksten innehöll äfven ymniga 

lemningar at Agnostus pisiformis, men af det sätt hvarpa de 

förekommo framgick tydligen, att de, jemte den mörkare och 

mera bituminösa kalk i hvilken de voro inbäddade, blifvit ned- 
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slammade i sprickor eller andra haligheter i den gröngraa kalken. 

En annan sten bestod till ena hälften af den gröngråa kalken, 

till den andra af en mörkare, bituminös, något spatig, med 

Aerothele coriacea och Orthis sp. samt fosforitknölar. Samma 

försteningar förekomma allmänt i en liknande, äfvenledes fos- 

foritförande bergart inom mellersta afdelningen af Vestergötlands 

Paradoxidesskiffer. 

Vid Östanfall har man nyligen anlagt ett brott i vågrät 

alunskiffer, tillhörande Olenusskifferns undre afdelning, hvilken 

här har en större mäktighet än jag funnit den hafva på andra 

ställen i Nerike. I brottets öfre del innehöll skiffern ett orstens- 

lager med Parabolina spinulosa och Orthis lenticularis. Ofvan 

detta orstenslager sags blott en enda boll med Parabolina, när- 

mast under detsamma en och annan boll med Orthis lenticularis. 

Djupare ned var ett lager af orsten med Agnostus pisiformis, 

och saväl öfver som under detsamma spridda bollar innehällande 

samma art. Under alunskiffern sades ligga bla lera, men den 

var ej synlig vid mitt besök pa stället. 

Något Ö. om Östanfall sågs i jernvägsskärningarna blågrön 

skifferlera. Den var så söndersmulad, att det ej kunde afgöras, 

om den förekom i fast klyft, hvilket emellertid synes sannolikt. 

I sammanhang med de båda näst föregående skifferbildnin- 

garna står måhända den som träffas i ett brott i höjdsluttningen 

söder om Tomta, i Hallsbergs socken. Skiffern är der temligen 

starkt upprest och måhända något skjuten från sin ursprungliga 

plats; dock äro sammanhanget och den regelbundna ordnings- 

följden mellan de särskilda afdelningarna fullkomligt bibehållna. 

I brottets öfversta del sågos linsformiga konkretioner af orsten, 

som hufvudsakligen innehöllo Beyrichia Angelini, utom hvilken 

endast mycket sparsamt träffades en nagot afvikande form af 

Agnostus pisiformis. Den förra arten fann jag ej på något 

annat ställe i Nerike, men den förekommer på motsvarande nivå 

i Skåne och Vestergötland. Djupare ned voro två nästan sam- 

manhängande lager af orsten, i mängd innehållande Agnostus 

‚pisiformis. Under det lägsta orstenslagret följde först alunskiffer, 
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sedan blågrön skifferlera, med kalkkonkretioner innehållande 

Paradoxides Tessini och Agnostus gibbus. Inga af de förste- 

ningar som utmärka de öfre afdelningarna af Paradoxidesskiffern 

träffades, sannolikt derför att ingen kalk eller orsten förekom 

inom den del af skiffern som här torde representera dessa af- 

delningar. Brottets djupaste del var nu fylld med vatten till 

flere alnars djup, och derför otillgänglig för iakttagelser. En pa 

stället lemnad uppgift, att den »starkaste skiffern» (d. v.s. den 

mest brännbara) fatts »pa djupet», är högst osannolik. Ett 

sådant förhållande skulle ej kunna förklaras annat än med till- 

hjelp af mycket betydliga och ej på andra ställen i dessa trakter 

iakttagna rubbningar i lagrens läge; antingen skulle lagren vara 

rent af omböjda och derför upprepas på djupet, eller också 

skulle det ofvan skildrade skifferpartiet vara en lösryckt massa 

som blifvit skjuten öfver det egentliga fasta skifferlagret. Man 

har nämligen inga skäl att antaga, att på något ställe, der lagren 

bibehållit sitt ursprungliga läge, någon brännbar skiffer före- 

kommer under skifferleran. 

Öster om det urbergsfält som sträcker sig V. och S.V. om 

Mosjön är utan tvifvel sandsten rådande, ehuru den knappast 

på nagot enda ställe med säkerhet träffats i fast klyft. Skiffer 

och kalk förekomma, med undantag af ett enda isoleradt parti, 

endast i öfvergangsbildningens södra del. 

Vid Hjortsberga i Kumla socken — ett ställe som jag 

ej kom att besöka — har V. KARLSSON funnit alunskiffer, men 

enligt hans uppgift!) är den der »skrynklad och sönderbruten, 

sa att man möjligen skulle kunna ifrågasätta huruvida den syn- 

liga skiffern verkligen tillhör sjelfva berggrunden». 

Sedan gammalt bekanta äro kalkbrotten omkring Yxhult och 

Hällebråten i Kumla socken. Kalklagret är der på en större 

sträcka betäckt endast af ett helt tunnt jordlager, en omstän- 

dighet som föranledt öppnandet af en mängd brott. Närmast 

landsvägen, på ömse sidor om densamma, bryter man till hugg- 

ning en rödlätt kalk med endast få försteningar, såsom Mega- 

1). Beskrifning: till kartbladet »Segersjö», sid. 19. 
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laspis planilimbata, Nileus armadillo, Chirurus elavifrons och 

otydliga Orthocerer. Åtskilliga gamla, nu ej arbetade brott 

något längre söderut innehålla en grönaktigt grå kalk. Denna 

kalk, som säkerligen intager en högre nivå än den rödlätta, 

är jemförelsevis rik på försteningar, isynnerhet Trilobiter, och 

många af dem erhållas ej sällan i fullständiga exemplar. Ehuru 

dessa, öfverhufvud taget, ej kunna täfla med dem som man 

finner t. ex. vid Husbyfjöl i Östergötland, så måste dock Yx- 

hult, då det gäller kännedomen om Orthocerkalkens trilobitfauna, 

betraktas som en af de vigtigaste fyndorterna 1 hela Sverige, 

knappast öfverträffad af någon utom Östergötland. De arter 

jag här fann voro: Asaphus expansus, A. raniceps, Ptychopyge 

angustifrons, Megalaspis n. sp., Niobe frontalis, Nileus arma- 

dillo, Illenus cerassicauda, Dysplanus centrotus, Chirurus clavi- 

Frons, Cybele bellatula, Ampyx nasutus, Orthoceras trochleare och 

commune samt en obestämbar form af regularia, Orthis calli- 

gramma och Monticulipora petropolitana. — Ett stycke N. om 

landsvägen finnas, pa Norra Mossby mark, nagra brott vid 

gränsen mellan alunskiffern och Orthocerkalken. Alunskiffern 

tillhör Pelturazonen och innehålier dennas vanliga försteningar, 

Peltura scarabwoides och Spherophthalmus alatus. På alun- 

skiffern följer som vanligt glaukonitkalk. I ett af brotten träf- 

fades i glaukonitkalken talrika exemplar af Orthis parva. Andra 

brott i närheten innehalla endast kalksten. 

Ett stycke öster om den kalkplata som utbreder sig kring 

Yxhult och Hällebraten, och skiljd från den genom en torffylid 

sänka, som antagligen har sandsten till underlag, möter en ny 

kalkplata i närheten af Sätterböl i Skyllersta socken. Der 

träffas norr om byn en rödlätt kalk, mycket fattig pa förste- 

ningar. Denna kalkplatas omkrets är, liksom till en stor del 

den föregaendes, pa kartan bestämd med ledning endast af 

höjdförhallandena, hvarför någon större säkerhet ej kan tillmätas 

den. Den rand af skiffer som på kartan omgifver kalken är 

helt och hållet konstruerad, men dess tillvaro kan svårligen 
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dragas i tvifvelsmal, ehuru den ej kunnat konstateras genom di- 

rekta iakttagelser. 

Nordvest om Sätterböl har en mindre fläck omkring Hög- 

torp a kartan tecknats som skiffer. Intet fast lager har der 

träffats; men antagligt är att den jemförelsevis betydliga höjd 

pa hvilken denna by ligger ej är bildad blott af grus. Om ett 

fast lager har del i dess bildning, måste detta vara skiffer och 

måhända derjemte kalk. 

Längre österut har skiffer blifvit blottad på en mängd ställen 

norr om den af urberg begränsade höjdsträckning som i söder 

begränsar Nerikesslätten. Sannolikt bildar skiffern här ett, at- 

minstone i det närmaste, sammanhängande fält, som i ungefär 

ost-vestlig riktning sträcker sig från Öfre Åkerby och Tarsta i 

Skyllersta socken till Stenkulla i Lennäs socken, i söder stöd- 

jande sig direkte mot urbergshöjden, i norr mer eller mindre 

terrassformigt sluttande ned mot sandstensslätten. Endast på 

ett ställe, omkring Skärsätter i Askers socken, har skiffern inom 

detta fält befunnits öfverlagrad af kalksten. 

Vid ‚Öfre Äkerby är ett litet brott öfverst i en kulle. 

Skiffern stupar öfverallt utåt. Endast fa orstenskonkretioner 

sågos, innehållande Spherophthalmus alatus. 

Vid Tarsta är skiffern mycket veckad. I orstenskonkre- 

tioner träffades Peltura scarabwoides och Spherophthalmus alatus. 

Skiffern tillhör således, liksom den vid Öfre Åkerby, Peltura- 

zonen. 

En något djupare del af skifferlagret har blifvit blottad vid 

Ösby. Der voro vid mitt besök två helt små brott omedelbart 

bredvid hvarandra. I det östra sags ingen orsten, och skifferns 

ålder kunde derför der ej bestämmas. I det vestra innehöll 

skiffern ett orstenslager med Olenus gibbosus och öfver detta 

bollar med Peltura scarabwoides och Spherophthalmus alatus. 

Ännu djupare delar af skifferlagret har man genombrutit i 

ett litet brott öster om Ullavi. TI brottets vestra vägg sågs 

en orstensbauk, som i mängd innehöll Olenus gibbosus och må- 

hända äfven truncatus, men för öfrigt blott några få exemplar 
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af Agnostus pisiformis och ett enda af A. retieulatus. I den 

östra väggen var en annan orstensbank synlig. Den innehöll 

Orthis exporrecta, Leperditia primordialis, Agnostus levigatus 

och Å. pisiformis, således representanter af både Paradoxides- 

skifferns och Olenusskifferns faunor. Hvilket läge de olika ar- 

terna intogo i förhållande till hvarandra, kunde jag ej utröna, 

då omständigheterna ej tilläto mig att atkomma mer än en högst 

liten del af denna orstensbank. Det såg snarast ut som om de 

varit utan någon bestämd ordning blandade om hvarandra, ett 

förhållande som dock torde vara endast skenbart. 

Norr om Vinala är ett brott, som är temligen stort men 

länge varit öfvergifvet, så att väggarne till en stor del äro 

öfvervuxna. I öfre delen af brottet framsticka här och der or- 

stenspartier, som tyckas utgöra delar af ett sammanhängande 

lager. Det innehåller i mängd Olenus gibbosus eller truncatus. 

Under detta lager sågos i skiffern blott några få spridda bollar 

af orsten, i allmänhet fattiga på försteningar. De flesta inne- 

höllo Agnostus pisiformis. Dock förekomma äfven nagra af 

Paradoxidesskifferns vanliga försteningar här 1 orstenen. Vid 

mitt första besök på detta ställe, ar 1871, fann jag nämligen 

Aerothele coriacea och Agnostus levigatus; men dem lyckades 

jag ej återfinna vid ett förnyadt besök ar 1874 (da, bland annat, 

häftiga askbyar försvårade arbetet), och jag kunde derför nu ej 

vinna några närmare upplysningar om deras förekomstsätt. I 

vissa delar af brottet innehålla, sasom jag vid det senare be- 

söket fann, äfven de lägsta orstensbollarne endast Agnostus 

pesiformis, men i andra delar finnas antagligen orstensbollar med 

andra försteningar vid en ännu lägre nivå. Pä ett ställe, der 

alunskiffern var synlig utan afbrott, var dock afständet från en 

orstensboll med Agnostus pisiformis ned till alunskifferns bas 

helt obetydlig. De öfre delarne af Paradoxidesskiffern, för hvilka 

Acrothele coriacea och Agnostus levigatus äro utmärkande, kunna 

saledes här, liksom i allmänhet i Nerike, endast hafva en mycket 

ringa mäktighet. Mera utvecklad är här den lägsta afdelningen, 

hvilkens mäktighet dock ej kan bestämmas, emedan blott dess 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 5. 3 
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öfre del blifvit genombruten. Den består som vanligt af bla- 

grön skifferlera med inlagringar af kalk. Försteningar förekomma 

ymnigt, ehuru af ringa artantal; jag fann Agnostus fallax, El- 

lipsocephalus muticus och Paradosxides Tessint. 

Nordost om Nedre Skruke är ett gammalt skifferbrott. 

Skiffern är starkt böjd och innehåller orstensbollar, i hvilka, sa- 

väl nedtill som upptill, sagos endast Peltura scarabwoides och 

Spherophthalmus alatus. 

Vid Askers kyrka är, norr om landsvägen, ett litet, gam- 

malt skifferbrott. Vid mitt besök hade under en lägre tid ingen 

brytning skett, och endast obetydligt af det fasta lagret var 

synligt. I lösa orstenar, som lago i brottets botten, togs Ågno- 

stus pisiformis, äfven nagra fullständiga exemplar. I fast klyft 

sags ingen orsten. 
m 

Oster om sist nämnda "ställe är pa en lang sträcka intet 

fast lager synligt. Efter all sannolikhet fortsätter skiffern utan 

afbrott. Det första ställe der den är tillgänglig är ett brott på 

Skatteby mark, öster om Sättran. Skiffern stupar der temli- 

gen starkt åt norr. Brottets norra sida har formen af en brant 

vägg, 1 hvilken skiffern är tvärt afskuren, så att man har godt 

tillfälle att lära känna lagerföljden. Öfverst innehåller skiffern 

der orsten med Peltura scarabwoides och Spherophthalmus ala- 

tus, djupare ned orsten med Olenus gibbosus och Agnostus pisi- 

jJormis. Brottets botten och dess södra, langsamt sluttande sida 

voro mest dolda af affall. Pa ett ställe framträdde dock orsten 

med Agnostus Icevigatus, Liostracus costatus och Leperditia 

primordialis. Att äfven den närmast äldre delen af Paradoxides- 

skiffern. här är representerad, kan man sluta deraf att i lösa 

stenar, som säkerligen voro uppbrutna här, fanns Orthis ex- 

porrecta. 

Lägre söderut brytes kalksten pa flera ställen i närheten af 

Skärsäter. Den är rödlätt och ligger nästan vågrätt. De 

enda försteningar som sagos voro Megalaspis planilimbata och 

Niobe Sp. 
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I öster härifrån är fast öfvergangslager blottadt endast på 

ett ställe, vid Stenkulla. Der är straxt norr om byn ett tem- 

ligen stort alunskifferbrott, hvilket dock på senare åren ej ar- 

betats. Skiffern, som stupar lindrigt norrut, innehåller i riklig 

mängd orsten, hvilken på ett par nivåer tenderar till att bilda 

sammanhängande lager. De enda försteningar som sagos, äfven 

i nedersta delen af brottet, voro Peltura scarab&oides och Spher- 

ophthalmus alatus, och den här genombrutna skiffern tillhör sa- 

ledes i sin helhet Pelturazonen. — Öster om Stenkulla fortsätta 

öfvergängslagren ej langt. Snart möter äfven vid Hjelmarens 

strand urberg. Möjligt är dock, att sandstenen sträcker sig 

längre i bottnen af Hjelmaren. 

Norr om det stora skifferfältets vestligaste del reser sig en 

liten höjd af skiffer och kalk. De fasta lagren hafva ej blifvit 

blottade mer än 1 ett par brott vid Vrana, och utsträckningen 

kan derför ej med någon större säkerhet bestämmas. Temligen 

säkert är emellertid att sandsten bildar berggrunden 1 trakten 

omkring Skyllersta kyrka. Pa atskilliga ställen deromkring ut- 

gör den nästan ensam materialet 1 gruskullarne. Vid större 

djup, och på några ställen äfven nära jordytan, äro sandstens- 

styckena ofta mycket stora och temligen regelbundet lagrade, 

och om man ännu ej kan anse sig hafva påträffat nagot alldeles 

fast lager, sa kan man svårligen betvifla, att sadant finnes i 

närheten. Likasa är sandstenslagret sannolikt att träffa pa ringa 

djup vid Nynäs N.N.V. om Vrana. — Närmast Vrana gard är 

ett kalkbrott, innehållande upptill rödlätt kalk, nedtill glaukonit- 

kalk med fosforit. Endast i ett hörn af brottet har glaukonit- 

”kalkens undre gräns blifvit blottad. Den hvilar der än på alun- 

skiffer, än på orsten. — Längre österut är ett större skifferbrott 

i sluttningen af den höjd på hvilken Vrana ligger. Vid mitt 

första besök pa stället, ar 1871, hade man der den fullständigaste 

genomskärning af skifferlagret som jag funnit på något ställe i 

Nerike. Vid mitt andra besök, ar 1874, voro de lägsta afdel- 

ningarna otillgängliga. Emedan de bergarter, af hvilka de bestå, 

äro deis alldeles oanvändbara dels mindre användbara vid kalk- 
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bränningen !), hade man da igenfylit den djupaste delen af 

brottet. Öfverst innehäller skiffern spridda bollar af orsten med 

Peltura scarabeoides och Spherophthalmus alatus. Som vanligt 

har Pelturazonen större mäktighet än de öfriga afdelningarna af 

skifferlagret. Djupare ned blifva orstensbollarne talrikare och 

förena sig vid vissa nivaer till bildande af mera sammanhängande 

hvarf. Det öfversta af dessa innehåller Olenus gibbosus eller 

truncatus, de nedre Agnostus pisiformis. Vid mitt sista besök 

var intet lager med Paradoxidesskifferns försteningar tillgängligt, 

men vid det första befanns det lägsta orstenshvarfvet innehalla,, 

jemte Agnostus pisiformis, äfven Agnostus levigatus, Paradoxi- 

des Forchhammeri och Acrothele coriacea. Sasom ofta är fallet 

i Nerike, förekommo dessa försteningar pa sådant sätt tillsam- 

mans, att man svarligen skulle kunna misstänka, att de här- 

stammade från olika tider, om ej förhållandena pa andra trakter 

talade för ett sådant antagande. Under det lägsta orstens- 

hvarfvet låg först alunskiffer, sedan en gröngrå kalk med 

Paradoxides Tessini, Liostracus aculeatus och Ellipsocephalus 

muticus. Under kalken lag blågrön skifferlera, i hvilken V. 

KARLSSON borrat 10 fot, utan att nå bottnen ?). Mellan alun- 

skifferns nedre gräns och dess öfversta, här tillgängliga del hade 

han funnit en höjdskilnad af 26 fot. Häräf kan man dock ej 

draga nagra säkra slutsatser om alunskifferlagrets mäktighet, 

dels emedan dess öfre gräns här ej är synlig, dels emedan skif- 

fern är rubbad ur sitt ursprungliga läge och stupar at olika 

håll i olika delar af brott. 
Det återstår nu blott att redogöra för en mera isolerad 

skifferbildning, som sträcker sig längs Hjelmarens strand, i norra 

delen af Mellösa socken. Pa äldre kartor hänföres hela denna 

trakt till urterritoriet. Först i beskrifningen till bladet »Seger- 

sjö» omnämndes förekomsten af alunskiffer vid Stanger, medan 

1) Skifferleran kan ej alls användas, och den lägsta alunskiffern torde i all- 

mänhet vara mindre bituminös och derför mindre användbar till bränsle än 

den öfre. 

2) V. KARLSSON, Beskrifning till kartbladet »Segersjö», sid. 18. 
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samtidigt i beskrifningen till bladet »Örebro» uttalades den asigten 

att sandsten, ehuru ej träffad i dagen, antagligen förekommer i 

den angränsande trakten. Senare påvisades alunskifferlagrets 

fortsättning åt vester genom upptagandet af nya skifferbrott vid 

Östra Ryninge och Börsholm, om hvilka några meddelanden 

blifvit gjorda af Dr TH. NORDSTRÖM !). 

Vid Stänger är ett temligen stort brott, i hvilket skiffern 

stupar mot N. eller N.N.V. Orsten förekommer rikligt och inne- 

håller i största delen af genomskärningen endast Peltura scara- 

beoides och Spherophthalmus alatus samt en Lingula. Först 

i den aldra lägsta delen sags, i brottets vestra vägg, ett orstens- 

lager som ej innehöll Pelturazonens försteningar. Det var i 

stället uppfylldt af Orthis lentieularis, jemte hvilken endast sågs 

ett enda fragment af en trilobit, sannolikt Parabolina spinulosa. 

I brottets södra sida var det fasta lagret doldt af affall. Der 

lago emellertid talrika orstensstycken med Olenus gibbosus eller 

truncatus och Agnostus pisiformis, hvilka säkerligen upptagits 

pa stället. Dessa orstensstycken härstamma utan tvifvel frän 

en lägre niva än orstenen med Orthis lentieularis. 

Ett nyupptaget brott N. om Östra Ryninge, beläget i 

norra sluttningen af den der framstrykande höjden, visade vid 

mitt besök (1874) följande förhållanden. Skiffern stupade åt 

öster, hvarför de yngre afdelningarna voro att se i brottets östra 

vägg. de äldre i den vestra. Pelturazonen saknades helt och 

hållet. -Den öfversta orstensbollen i brottets östra vägg innehöll 

Orthis lenticularis. Djupare ned var ett, som det tycktes sam- 

manhängande, lager af orsten med Olenus gibbosus eller trun- 

catus och Agnostus pisiformis. Aldra nederst fanns slutligen 

en orstensboll med Agnostus pisiformis, Agnostus levigatus, 

Leperditia primordialis och Kutorgina cingulata var. pusilla. 

Ehuru förekommande i samma boll, tycktes dessa arter här på 

sadant sätt vara skiljda fran hvarandra, att den första var in- 

1) Om förekomsten af siluriska lager i närheten af sjön Hjelmaren å hemma- 

nen Björsholm och Oster Rynninge egor (Geol. Fören. Förhandl., Bd II, 

sid. 160, 1874). 
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skränkt till bollens öfre del, de senare till den nedre. I brottets 

vestra vägg träffades öfverst en orstensboll med Agnostus levi- 

gatus och Liostracus costatus. Öfversta delen af denna vägg 

motsvarade således ungefär basen af den motsatta. Under 

denna orstensboll låg först alunskiffer, sedan blåaktig skifferlera 

och slutligen blågrå kalk med fragment af Paradoxides!). Ehuru 

detta brott, både till djup och utsträckning, var ganska litet, 

finner man således der den lägre afdelningen af Olenusskiffern 

samt den öfversta och den nedersta afdelningen af Paradoxides- 

skiffern, utmärkta hvar och en genom sina försteningar. Der- 

emot sågos inga af de försteningar, som vanligen utmärka den 

mellersta afdelningen af Paradoxidesskiffern. 

Något längre i vester hade ungefär vid samma tid ett brott 

upptagits S. om Börsholm. Skiffern var der starkt omböjd. 

Den i skiffern inlagrade orstenen innehöll 1 brottets öfversta del 

Peltura scarabeoides och Spherophthalmus alatus. Djupare ned 

lag. först orsten med Orthis lenticularis, sedan med Olenus gib- 

bosus och Agnostus pisiformis. Längre kunde jag ej sträcka 

mina undersökningar, emedan den djupaste delen af brottet vid 

mitt besök stod under vatten. 

IV. Förteckning öfver försteningarna. 

Trilobiter. 

Phacops selerops DALM. Kalk: Lanna. 

Chirurus ornatus DALM. Kalk: Lanna. 

Ch. elavifrons DALM. Kalk: Lanna, Yxhult. 

Amphion Fischeri EicHw. Kalk: Lanna. 

Cybele bellatula Daum. Kalk: Yxhult. 

Lichas celorrhin ANG. Kalk: Lanna. 

Harpes excavatus n. sp. Taf. V, fig. 1—3. 

H. capite late rotundato; fronte angusta, lobis basalibus 

distinctis, anterioribus obsoletis; genis valde convexis, costis 

1) Sannolikt är detta det lager som af NORDSTRÖM beskrifves såsom en lera, 

hvilken fräser starkt vid begjutning med syra. 
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facijalibus inter frontem et oculos praditis; limbo lato, concavo; 

testa in toto limbo et in parte exteriore genarum venulosa, in 

parte interiore genarum obsolete favulosa, in fronte levi. 

Oceurrit in calce ad Latorp. 

Af denna art träffades blott ett enda hufvud, som saknar 

en betydlig del af den nedtryckta kanten. Omkretsen är jemnt 

rundad, utan den insnörning midt för nackringen som utmärker 

några arter af slägtet. Bredden är 28 m.m., längden kan ej 

säkert bestämmas, da den främsta delen fattas, den torde varit 

omkring 16 eller 18 m.m. Pannan är liten och smal; med en 

längd af 6 och en största bredd af 5 m.m. Basalloberna äro 

väl utpräglade, nästan transversela, framat begränsade af en 

tydlig fåra. De främre sidoloberna kunna ej särskiljas. Nack- 

ringen är genom en oafbruten fara skiljd från pannan. Pa 

kinderna är närmast invid pannans basaliober ett litet, insänkt, 

siatt fält. Den öfriga delen af kinderna delas af en med om- 

kretsen koncentrisk limie i två delar (oberäknadt den nedtryckta 

kanten). I den inre hälften är skalet, af hvilket dock det er- 

hållna exemplaret har endast mindre delar i behåll, ojemnt ge- 

nom talrika små, oregelbundna gropar. I kindernas yttre del är 

skalet orneradt med talrika, fina, jemnbreda, upphöjda nätadror, 

hvilkas mellanrum visa täta, små, oordnade fördjupningar. Samma 

ornamentering aterfinnes äfven på hela den nedtryckta kanten, 

men ett afbrott eger rum i sjeltva gränslinien mellan kinderna 

och denna kant. Såvidt jag kunnat finna, äro ej fördjupningarna 

mellan nätadrorna verkliga perforationer, sådana som BARRANDE 

beskrifver hos alla de böhmiska arterna; de finnas saväl pa 

undre som öfre sidan af skalet, men torde ej genomtränga detta 

i dess helhet. Ögonen äro på det enda exemplaret förstörda, 

men deras plats synlig. Genom en upphöjd list förbindas de 

med pannans främsta del, som der är knappt dubbelt bredare 

än afstandet till ögat. Den nedtryckta kanten kring hufvudet 

är lindrigt konkav, omkring 6 m.m. bred. 

Genom den nedtryckta kantens form och skalets ornamen- 

tering skiljes denna art lätt från alla hittills kända arter. Någon 
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likhet i senare afseendet visar H. venulosus CORDA, men hos 

den saknar såväl kantens yttre del som kinderna nätädror. 

Från Sveriges Orthoceratitkalk är förut-blott en art, H. scanicus 

ANG., beskrifven. Diagnosen och figurerna gifva en mycket ofull- 

ständig kännedom om dess karakterer, och särskildt lemna de 

alldeles ingen upplysning om ornamenteringen. Att döma af 

diagnosen skall emellertid den skånska arten skilja sig från den 

nerkiska genom en platt kant och genom frånvaron af ögonlister. 

Paradowides Tessin! BRONGN. Skifferlera: Hjulsta, Tomta, Vinala, 

Vrana. — Vid Vinala erhölls äfven ett fullständigt, ehuru 

otydligt exemplar. Det är 55 m.m. långt. I thorax kan 

jag ej räkna mer än 19 leder. Den restaurerade figuren i 

Paleontologia Scandinavica visar 20, ett antal som äfven, 

enligt BARRANDE, är konstant hos den närstående, om ej 

identiska, P. bohemicus. Det är derför möjligt, att en led 

hos exemplaret från Vinala blifvit dold genom förskjutning, 

ehuru ingenting synes antyda ett sådant förhållande. Ba- 

lens sidolober äro betydligt smalare än a figuren i Pal. 

Scand. 

P. Forchhammeri ANG. Alunskiffer: Vrana. — Endast högst 

obetydliga fragment, som dock på grund af skalets struktur 

med temlig säkerhet kunna hänföras till denna art. 

P. sp.(?). Skifferlera: Vinala; ett enda fragment, bestående af 

13 thorakalsegment, af hvilka hvart och ett bär en tagg i 

midten af rachis. Som alla pleur& äro afbrutna invid basen, 

kan slägtet ej bestämmas. Mahända tillhör detta fragment 

snarare Liostracus aculeatus. 

Ellipsocephalus muticus ANG. Taf. V, fig. 4—7. 

E. capite annulo oceipitali distineto, suleis dorsalibus fere 

rectis et parallelis, fronte utrinque sulcis lateralibus ternis; tho- 

race postice valde angustato, pleurarum apice acuminato, retro- 

tlexo. 

Oceurrit ad Hjulsta, Vinala et Vrana una cum Paradoxide 

Tessini. 
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Hufvudets längd är vanligen omkring 8 m.m., men hos ett 

otydligt exemplar, som synes tillhöra samma art, är den nästan 

dubbelt större. Dorsalfårorna äro nästan parallela och raka, till 

dess de vid pannans främsta del tvärt böja sig inåt och mötas 

under en vinkel något större än en rät. I följd häraf är pannan 

jemmbred, framtill tillspetsad. Genom en tydlig och oafbruten 

fåra är den skiljd från nackringen, som är slät och jemnbred. 

Framtill begränsas pannan af en mycket smal — hos exemplar 

af vanlig storlek omkring en m.m. bred — och starkt lutande kant. 

På hvardera sidan har den 3 sidofåror, som dock, isynnerhet 

de båda främre paren, äro ganska svaga. — Af thorax har jag 

blott funnit ett enda fragment, bestående af 7 leder. Det af- 

smalnar hastigt bakåt. Rachis upptager en tredjedel af hela 

bredden. Pleure böja sig i sin yttre del starkt, men jemnt 

nedåt. Deras spetsar äro ej rundade, såsom de framställas a 

figurerna af andra arter, utan utlöpa i en hvass, lindrigt bakat- 

böjd tagg. Denna tagg kan dock lätt förbises. Der den, såsom 

fallet är i åtskilliga pleur&, är dold i stenmassan, har pleuran 

alldeles det utseende som BARRANDES figur af £. Hoff visar. 

— Skalet visar hos några exemplar en ytterst fin granulering; 

endast i speten af pleur&e är det strieradt. 

Från de bömiska arterna — de enda som hittills blifvit på 

ett tillfredsställande sätt beskrifna — skiljer sig denna genom 

nackfaran och pannans sidofaror. Huruvida äfven de hvassa 

spetsarne hos pleur& utgöra ett specifikt kännemärke, torde der- 

emot vara ovisst. Dä formen af pleur& inom ett och samma 

slägte vanligen vexlar helt obetydligt, ligger den förmodan nära 

till hands, att dessa spetsar äfven finnas hos andra arter, men 

blifvit förbisedda. — I Pal&eontologia Scandinavica uppgifves 

slägtet Ellipsocephalus ej från Sverige, men ANGELIN skall vid 

beseendet, af BARRANDES samlingar hafva kommit till den åsig- 

ten, att de tre arter af hvilka han bildat slägtet Ziostracus 

vore att hänföra till Zllipsocephalus 1). Att detta, atminstone 

!) Jfr BARRANDE, Parallele entre les dépöts Siluriens de Bohéme et Scandinavie, 

sid. 20. 
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hvad en af dem, L. costatus, beträffar, var ett misstag, har jag 

förut visat !). Att deremot ANGELINS ÅL. muticus verkligen är 

en Ellipsocephalus torde vara otvifvelaktigt, ehuru figur och be- 

skrifning lemna det osäkert. Redan före utgifvandet af Pale- 

ontologia Scandinavica hade nämligen SJÖGREN iakttagit och 

omnämnt en Ellipsocephalus från Öland ?) och den kan således 

ej hafva varit obekant för detta verks författare; men af de i 

Paleontologia Scandinavica omnämnda trilobiterna kan omöjligen 

nagon. annan än ÅL. muticus vara identisk med SJÖGRENS Hl- 

lipsocephalus. I en senare uppsats?) har SJÖGREN ånyo om- 

nämnt samma öländska Zllipsocephalus under namnet KE. Hof 

ZENK., en bestämning som’ dock svårligen kan vara riktig, da 

den enligt SJÖGREN skall hafva mer än 12 (13 eller 14) leder 

i thorax, medan detta antal enligt BARRANDE aldrig öfverskrides 

hos den böhmiska £. Hofi. Den öländska arten torde derför 

böra benämnas ZHllipsocephalus muticus. Huruvida ANGELINS 

E. muticus och den här ofvan beskrifna arten från Nerike äro 

specifikt identiska, är mahända ej fullt säkert. £. muticus skall 

nämligen, enligt slägtkarakteren och diagnosen i Palxeontologia 

Scandinavica, alldeles sakna sidofaror a pannan, och dennas 

form visar sig äfven 1 figuren nägot afvikande, mera afsmalnande 

och jemnt rundad framat. Det är dock sannolikt att figuren 

och diagnosen i Pal. Scand. grundats på otydliga exemplar, och 

att väl bibehallna exemplar hafva de karakterer som tillkomma 

den nerkiska arten. Åtminstone har jag vid Borgholm i kalk- 

sten funnit en Ellipsocephalus, som i alla afseenden fullkomligt 

öfverensstämmer med den nerkiska. Det bör dock nämnas att 

1 skiffer med Paradowides ölandicus talrikt förekomma otydliga 

exemplar, liknande figuren i Paleontologia Scandinavica. 

Olenus gibbosus WAHLENB. och O. truncatus BRUNN. Alun- 

skiffer: Latorp, Lanna, N.V. om Sanna, Hjulsta, Osby, 

') Om Vestergötlands kambriska och siluriska aflagringar, i Vet.-A kad. Handl. 

1869, sid. 71. 
2) Anteckningar om Oland, i Ofvers. at Vet.-Akad. Förhandl., 1851. 

3) Om några försteningar i Ölands kambriska lager, i Geol. Fören. Förhandl., 

BA I, 1872. 
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Ullavı, Vinala, Sättran, Vrana, Östra Ryninge och Börs- 

holm. Endast sällan finner man sådana exemplar, att man 

med säkerhet kan afgöra, till hvilkendera af dessa nära 

beslägtade arter de höra. Jag har derför här uppfört dem 

tillsammans. Fullständiga exemplar af O. truncatus hafva 

erhallits vid Lanna. 

Parabolina spinulosa WAHLENB. Alunskiffer: Östanfall. 

Leptoplastus stenotus ANG. Alunskiffer: Hjulsta. — Taf. V, 

fig. S—10. 

Det enda exemplar af pygidiet som jag funnit vid Hjulsta 

— äfven det ofullständigt — öfverensstämmer med den kort- 

fattade diagnosen i Paleontologia Scandinavica deri att det är 

alldeles heibräddadt. Mindre väl öfverensstämmer det med figu- 

ren. Det är nämligen ej så jemnt rundadt, utan mera tvärhugget 

vid spetsen, och dessutom äre ribborna pa sidoloberna vida 

mindre utvecklade än de framställas a figuren i Paleontologia 

Scandinavica. Oaktadt denna brist pa öfverensstämmelse har 

jag vågat en identifiering, ehuru jag ej haft tillfälle att bekräfta 

den genom jemförelse med originalexemplar från Andrarum. 

Hufvudet visar inga framstående karakterer. Pannan är kort, 

med 2 par otydliga sidofaror. Nackringen har blott en högst 

svag antydning fill en knöl i midten. Den rörliga kinden ut- 

sänder en kort, något böjd tagg, från hörnet, som för öfrigt är 

rundadt hopdraget. 

Spherophthalmus alatus BOECK. Alunskiffer: S.V. om Qvarn- 

torp, Bäcketorp, Latorp, Hakelyckan, Lanna, Kilen, Hjulsta, 

Hällebräten, Öfre Åkerby, Tarsta, Ösby, Skruke, Sättran, 

Stenkulla, Vrana, Stanger, Börsholm. 

Peltura scarabeoides WAHLENB. Alunskiffer: Örsta, S.V. om 

Qvarntorp, Bäcketorp, Latorp, Lanna, Kilen, Hjulsta, Hälle- 

braten, Tarsta, Ösby, "Skruke, Sättran, Stenkulla, Vrana, 

Stanger, Börsholm. 

Liostracus costatus ANG. Alunskiffer: Östra Ryninge, Sättran. 

L. aculeatus ANG. Skifferlera: Vrana. 
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Megalaspis planilimbata ANG. Kalk: Latorp, Lanna, Yxhult, 

_Hällebraten, Skärsätter. 

M. extenuata WAHLENB.? Kalk: N.V. om Bäcketorp. Ett enda, 

otydligt och derför ej säkert bestämbart exemplar af stjert- 

skölden. 

M. n. sp. Kalk: Yxhult; ett i det närmaste fullständigt, men 

otydligt exemplar; hufvudet är framat utdraget i en spets, 

pannan konvex, tydligt flikig, stjerten otydlig och ej alldeles 

fullständig. — Obestämbara fragment af andra arter hafva 

äfven träffats N.V. om Bäcketorp och i de nordligaste brotten 

vid Lanna. 

Asaphus expansus (LIN.) DALM. Kalk: Yxhult. 

A. raniceps DALM. Kalk: Yxhult. 

Nileus armadillo Daum. Kalk: N. om Örsta, Lanna, Yxhult. 

Symphysurus palpebrosus DALM. Kalk: N.V. om Bäcketorp. 

S. breviceps ANG. Kalk: Latorp, Lanna. 

S. socialis LINRS. Kalk: Latorp. En stjertsköld, som väl öfver- 

ensstämmer med exemplar från Vestergötlands Ceratopygekalk. 

Niobe frontalis DALM. Kalk: Lanna, Yxhult. 

N. leviceps DALM. Kalk: Latorp. 

Ptychopyge angustifrons DALM. Kalk: N.V. dm Bäcketorp, Yx- 

hult. Afven exemplar fran Lanna synas höra hit. 

Illenus crassicauda WAHLENB. Kalk: N.V. om Bäcketorp, 

Lanna, Yxhult. 

Dysplanus centrotus DALM. Kalk: Yxhult, allmännare än före- 

gående. 

Ampy& nasutus DALM. Kalk: Yxhult. Ett obestämbart frag- 

ment af en Ampyx fran Latorp hör mahända äfven hit. 

Agnostus pisiformis Lin. -Alunskiffer: Latorp, Lanna, N.V. om 

Sanna, Hjulsta, Östanfall, Tomta, Ullavi, Vinala, Sättran, 

Vrana, Östra Ryninge, Börsholm. 

A. gibbus LINRS. Skifferlera: N.V. om Sanna, Tomta. 

A. fallax LinRs. Skifferlera: Vinala. 
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A. levigatus DALM. Alunskiffer: Ullavi, Vinala, Sättran,"Vrana, 

Ostra Ryninge. 

A. retienlatus ANG. Alunskiffer: Ullavi. 

Tvaskaliga Entomostraceer. 

Leperditia primordialis LINRS. Alunskiffer: Ullavi, Östra Ry- 

ninge, Sättran. 

Deyrichia Angelini BARR. Taf. V, fie. 11. 

B. valvulis subsemicireularibus, angulis acuminatis, tuber- 

eulis numerosis sed obsoletis, testa levigata, polita. 

Occurrit in schisto aluminari ad Tomta. 

Öfvanstaende namn har BARRANDE, utan att bifoga någon 

beskrifning, gifvit at en art som af ANGELIN afbildats å en för 

åtskilliga år sedan tryckt, men ännu ej publicerad tafla!). — 

Artens generiska ställning synes mig ganska osäker, men jag 

vill ej för närvarande skilja den från slägtet Beyrichia, ehuru 

bland dettas mångskiftande former ej finnes någon som närmar 

sig till denna. Omkretsen är nästan halfeirkelformig, med till- 

spetsade ändar. Ryggkanten är alldeles rak, bukkanten temligen 

jemnt och likformigt rundad. De båda hälfternas kontur är 

således nästan densamma, och det är derför svårt att afgöra 

hvilkendera bör betraktas som den främre och hvilkendera som 

den bakre. Jag är böjd att betrakta som främre den mera 

plattade och, som det tyckes, i allmänhet något mera tillspetsade 

delen. Skalet är glatt och glänsande. Det företer åtskilliga 

knölar, som dock tilllstörre delen äro föga utpräglade och ej 

skilida genom egentliga fåror, såsom hos de typiska arterna. 

Den största knölen är belägen straxt bakom skalets midt, ungefär 

midtemellan ryggkanten och bukkanten. Den är svagt markerad, 

liksom tre knölar som vanligen kunna urskiljas omkring dess 

nedre kant. Temligen starkt markerade äro deremot tva små 

knölar snedt bakom den storas öfre kant. I skalets främre del 

!) BARRANDE, Systeme Silurien, Suppl. au Vol. I, p. 485. Taflan är beteck- 
nad med A, och fig. 36 framställer den här ifrägavarande arten. 
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finnas endast svaga antydningar till knölar. De båda skalens 

bukkanter synas pa en kortare sträcka i främre hälften ej slutit 

sig tillsammans. Åtminstone visa alla fullständiga exemplar der 

en utskärning. — Skalets största längd är omkring 3 m.m. 

Vid alldeles samma nivå som i Nerike har jag insamlat 

exemplar af denna art vid Andrarum i Skåne. Hit hör äfven 

sannolikt en art från Hunneberg, som jag förut omnämnt !), men 

af hvilken jag nu ej har något exemplar till jemförelse tillgängligt. 

Cephalopoder. 

Orthoceras trochleare Hıs. Kalk: Yxhult. 

O. commune WAHLENB. Kalk: N. om Örsta, åtskilliga brott 

V. om Latorp, Yxhult. / 

O. sp. af gruppen regularia. Kalk: Yxhult. 

Gastropoder. 

Euomphalus obvallatus WAHLENB. Kalk: N. om Orsta. 

Pleurotomaria sp. Kalk: Lanna. 

Brachiopoder. 

Leptena sp. Kalk: N.V. om Bäcketorp; ett enda, obestämbart 

exemplar. 

Orthis calligramma DALM. Kalk: N.V. om Bäcketorp, Lanna, 

Yxhult. 

O. parva PAND.(?) Kalk: Lanna, Hällebräten. 

O. lenticularis WAHLENB. Alunskiffer: Östanfall, Stänger, Östra 

Ryninge, Börsholm. 

OÖ. exporrecta LINRS.?). Alunskiffer: N.V. om Sanna, Ullavi. 

Synes äfven förekomma S.V. om Qvarntorp och vid Sättran, 

att döma af exemplar funna 1 orstensstycken som antagligen 

upptagits ur brotten vid dessa ställen. 

1) Om Vestergötlands Cambr. och Silur. aflagr., sid. 84. 
2) Beskrifves i en särskild, till K. Vet.-Akademien inlemnad men ännu ej publi- 

cerad uppsats, »On the Brachiopoda of the Paradoxides Beds of Sweden». 
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Acrothele coriacea LINRS. 1). Alunskiffer: N.V. om Sanna, 

Hjulsta, Vinala, Vrana; äfven funnen tillsamman med före- 

gående art i brottet S.V. om Qvarntorp. 

Acrotreta socialis SEEBACH(?) Alunskiffer: Latorp; ett enda 

ventralskal, som något afviker från den vanliga formen. 

Kutorgina cingulata BILL., var. pusilla 1). Alunskiffer: Östra 

Ryninge. 

Lingula sp. indet.. Alunskiffer: Stänger (Pelturazonen), Latorp 

(tillsammans med Agnostus pisiformis). 

Bryozoer. 

Ptilodietya sp. Kalk: Lanna; ett litet fragment, sannolikt af 

en ogrenäd art. 

Monticulipora petropolitana PAND.(?) Kalk: Yxhult. 

Incertx& sedis. 

Psammichnites gigas TORELL. Sandsten: Orebro (HARTMAN 

enligt TORELL). 

P. Gumelii TORELL. Sandsten. (HARTMAN enligt TORELL; 
lokal ej uppgifven). 

Scolithus pusillus TORELL. Sandsten, tillsammans med fode. 

(HARTMAN enligt TORELL). | 

1) Se not. ?) & föregående sida. 

Förklaring öfver tafl. V. 

Fig. 1—3.: Harpes ewcavatus n. sp.: 1 hufvud, 2 detsamma ofvan- 
ifrån, 3 en del af hufvudets kant. 

» 4—7. Ellipsocephalus muticus AnG.: 4 hufvud, 5 detsamma 
från sidan, 6 fragment af thorax, 7 pleura. 

» 8--10. Leptoplastus stenotus AnG.: 8 fragment af hufvudet, 9 
rörlig kind, 10 pygidium. 

» 11. Beyrichia Angelini BARR. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 5, 

Stockholm. 

Bidrag till kännedomen om några Hemipterers 

Dimorphisin. 

AT O. M. REUTER. 

[Meddeladt den 12 Maj 1875.] 

Kapitlet om dimorphismen är onekligen ett af de intres- 

santaste inom entomologien, likasom denna företeelse oundgäng- 

ligen måste studeras, om man vill komma till en klar uppfattning 

af de särskilda arterna. I det följande lemnas några upplys- 

ningar angaende dimorpha arter, af hvilka en del ega ett sär- 

skildt intresse för det egendomliga slag af dimorphism, som af 

dem representeras. 

1. Berytus minor H. SCH. 

Af denna art har jag redan ar 1870 varit i tillfälle att 

beskrifva de bada olika formerna, äfvensom att redogöra för den 

högt uppdrifna eryptodimorphism (Se härom J. SAHLB. Öfv. af 

Finl. o. Skand. Cicad. p. 489), som hos detta genus eger rum. 

(Se Öfv. af Vet.-Akad. Förh. 1870 p. 597). Likasom jag då 

fann att FIEBER af Neides tipularıus, en närslägtad Berytid, 

beskrifvit forma brachyptera sasom en skild art under namn af 

N. parallelus, har jag numera genom undersökning af en mängd 

Berytider, sända af Hr Prof. FREY GESSNER i Geneve, funnit 

att den längvingade formen af Berytus minor af samma för- 

fattare (FIEBER) blifvit beskrifven sasom en skild art under 

namn af B. vittatus. Jag har flerfaldiga gånger tagit D. vittatus 

FIEB. och B. minor H. SCH. in copula. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 2 NEO De 4 
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2. Scolopostethus pilosus Reur. 

(Lygeus affinis THoMS. nee SCHILL. nec FIER.). 

Afven af denna art förekomma två former, likasom af Se. 

affinis SCHILL., REUT. (nec FIEB. nec. THOMS., = adjunctus 

D. et DO 

Forma macroptera: 

Pronoto posterius latiore, hemelytris abdomine vix brevioribus 
membranaque sat magna, albida, fusco-venosa, alis explicatis. Legit 
J. SAHLB. 

Forma brachyptera: 

Hemelytris abdomine circiter 4 brevioribus, membrana an- 
gustissima. 

3. Orthosteira platychila FIEB. 

(0. intermedia FLOR.). 

De flesta Orthosteira-arter, om icke alla, äro dimorpha. 

Dimorphismen hos dessa är likartad med den hos Derytus, i det 

täckvingarna hos forma brachyptera betäcka hela abdomen. Jag 

lemnar följande beskrifningar pa de bada formerna af denna 

och några andra arter). 

0. platychila Fir. 

Forma macroptera: 

Disco pronoti inter carinas convexo, sagenis spatio suturali lato, 
postice ampliato-rotundato, loco latissimo 5—6-seriatim areolato, ab- 
domine multo longioribus. Long. 22 m.m. 

Forma brachyptera: 

Disco pronoti plano, processu postico breviore, spatio sagenarum 
eorpori zequilongarum suturali angusto, ubique zequilato, biseriatim 

areolato. Long. 24 m.m. 

4. Orthosteira nigrina FALL. 

(0. nigrina Fıes. Eur. H. 131, 7. Fror. Rh. L. I, 334, 1. Toms. Op. ent. 

400, 3 = forma macr.; Tingis pusilla FArz. Hem. Sv. 146, 8 sec. THOMS. 1. c. 

0. cinerea F1EB. Ent. Mon. 52, 4 T. IV, ff. 11-14. F. Saure. Mon. Geoc. 

130, 3 sec. spec. = forma brach.). 

!) Vid beskrifningen af hithörande arter har man nästan endast karakteriserat 

de kortvingade formerna. 
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Forma macroptera: 

Pronoto convexiusculo, sagenis corpore multo longioribus, spatio 
suturali lato, posterius ampliato-rotundato, loco latissimo cireiter 
septem-seriatim areolato. Long. 3 m.m. 

Forma brachyptera: 

Pronoto inter carinas plano, sagenis abdominis longitudine, 
spatio suturali triseriatim areolato, carinis pronoti postice divergen- 
tibus processuque postico breviore a f. macr. distineta. Long. 
2—23 m.m. 

5. Orthosteira macrophthalma FIEB. 

(0. macrophthalma Fırs. Ent. Mon. 49, 3. T. IV, ff. 4—7. F. SAHLB. Mon. 

Geoc. 129, 2 sec. spec. O. cinerea LLOR. Rh. Livl. I, 337, 3! O. pusilla FıEe. 

Eur. Hem. 131, 8. 0. eylindricornis THoms. Op. ent. 401, 4). 

Af denna art äro hittills blott brachyptera individer kända. 

Helt säkert förekommer den dock under bada formerna. 
4 

6. Orthosteira parvula FALL. 

(0. obscura FıEB., F. SAHLB.). 

Forma macraptera: 

Pronoto inter carinas subparallelas convexiusculo, sagenis cor- 
pore multo longioribus, spatio suturali lato, postice rotundato, spatio 
intermedio discoidali 4—5-seriatim areolato, areolis parvis. Long. 
24 m.m. 

Forma brachyptera: 

Pronoto plano, sagenis corporis longitudine, spatio suturali 
uniseriatim, apice triseriatim areolato; pronoti processu postico quam 
in f. macr. breviore carinisque postice divergentibus. Long. 13 m.m. 

7. Orthosteira gracilis FIEB. 

(0. parvula For. Rh. Livl. I, 335, 2 = forma maecr. verisimiliter; O. biseriata 

THoms. Op. ent. 402, 6). 

Forma macroptera: 

Pronoto inter carinas rectas et parallelas convexiusculo, sagenis 

corpore multo longioribus, spatio suturali lato postice ampliato-ro- 
tundato, areolis loco latissimo quinque-seriatis, spatio intermedio 
discoidali tri- vel quadri-seriatim areolato.. Long. 24 m.m. 

Forma brachyptera: 

Pronoto plano, carinis parallelis, prolongatione postica longiore, 
sagenis corporis longitudine, usque ad apicem biseriatim areolato. 



52 REUTER, BIDR. T. KÄNNED. OM NÅGRA HEMIPTERERS DIMORPHISM. 

8. Coriseus minor REUT. 

(Nabis minor Reur. Ö. V. A. F. 1872 p. 76). 

Coriscus rugosus L., REUT. (= Nabis dorsalis L. DUF.) 

och C. ericetorum SCHOLTZ hafva hittills af alla författare 

ansetts sasom vinglösa och ännu har veterligen ingen tillskrifvit 

dem nagon dimorphism. Dessa arter tillhöra den grupp af slägtet, 

hvilken Prof. STÅL betecknat med det af KırBY föreslagna ge- 

neriska namnet Reduviolus. (Se Enumeratio Hemipterorum III 

p. 113). Med den af mig i OM V. A. F. 1872 N:o 6, p. 76 
uppställda Nabis minor trodde jag förhållandet vara likartadt 

med det, som utmärker eller rättare ansetts utmärka ofvan- 

nämnda arter, emedan jag äfven af denna hade sett endast kort- 

vingade individer; men till min stora förvåning fann jag sommaren 

1872 två bevingade exemplar häraf, hvilka tydligen äro artens 

forma macroptera. De togos i sällskap med en mängd kort- 

vingade på en skogsäng i Pargas socken ibland Carices och 

Eriophorum. Hänvisande till min ofvan citerade uppsats, lemnar 

jag nu beskrifning pa den nyupptäckta formen. Att äfven C. 

rugosus och Ci ericetorum äro dimorpha, kan antagas för gifvet. 

C. minor Rrur., SI forma macropt.: 

Hemelytris alisque abdomine longioribus; illis dorsum dimidia 
arte membrane superantibus; membrana corio latiore, areis discoi- 

dalibus nullis, venis sat paucis, magis minusve furcatis; pronoto 
posterius leviter dilatato et convexo-declivi. Forma macroptere 0. 
feri L. simillima, sed minor, membrana minus lata, venis pauciori- 

bus praedita, ‘areolis destituta. &. Long. 64 m.m. 

9. Corisceus flavomarginatus SCHOLTZ J. 

Hittills har veterligen endast honan af denna art varit känd 

sasom dimorph. Jag har dock numera funnit äfven af hanen 

en langvingad form, hvilkens hemelytrer dock icke äro fullt sa 

utvecklade, som honans. 

co. ‚forma macroptera: 

Hemelytris basin segmenti ultimi dorsalis attingentibus, margine 
exteriore sat rotundatis; membrana explicata, apice angustius rotun- 
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data, ultra apicem corii truncatum latitudine maxima parum longiore, 
areolis tribus discoidalibus venas radiantes emittentibus instructa; 
alis apicem corii paullo superantibus; pronoto margine postico longi- 
tudine zequilato. 

10. Coriseus limbatus DAHLe. 9. 

Då några teckningar pa membranen af den af mig i O. V. 

A. F. 1872, N:o 6, beskrifna forma maeroptera till honan af 

ofvanstaende varit tillfälliga, lemnas här en ny beskrifning efter 

ett sommaren 1873 i Pargas funnet exemplar af denna ytterst 

sällsynta form. 

2. Forma macroptera: 

Hemelytris abdominis longitudine, alis paullo brevioribus; mem- 
brana apice late rotundata, bene explicata, venis fuseis, areolis di- 
scoidalibus magis minusve regularibus, venis radiantibus paucis; 
sutura membranse mox ante apicem corii puncto fusco notata; pro- 
noto margine postico longitudine zequilato, disco postice convexo. 

ll. Salda littoralis L. 

En stor del af Salda-arterna äro dimorpha och dimorphis- 

men är hos dem likartad med den hos Orthosteira och Berytus, 

d. v. s. bestar i en högt uppdrifven erypto-dimorphism. Öfver 

de af mig kända dimorpha Salda-arternas olika former lemnas 

följande beskrifningar, hvarvid begynnes med ofvanstaende art. 

Forma macroptera: 

Oblongo-ovata, hemelytris abdomen dimidia parte membran« 
superantibus, membrana magna, apice latius rotundata, limbo inte- 
riore latiore, alis explicatis. (Rarior.). 

Forma brachyptera: 

Rotundato-ovata, elytris modice convexis, abdomen parum supe- 
rantibus, membrana apice acuminato-rotundata, limbo interiore angusto. 

12. Salda flavipes F., Bon. 
(S. littoralis var. b (5) et c (2) StåL, Ö. V. A. F. 387, 1). 

Forma macroptera: 

Oblongo-ovata, membrana magna, apice late rotundata, limbo 

interiore lato, nigra, apice areolarum anguste hyalino. Long. & 
53, 2 7 m.m. 
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. Forma brachyptera: 

Rotundato-ovata, membrana tota coriacea, nigerrima, apice an- 

guste rotundata, alis nullis. Long. I 4%, 9 62 m.m. 

13. 8. riparia FALL. 

(S. affinis ZETT. S. luteipes SCH.). 

Forma macroptera: 

Hemelytris magis quam dimidia parte membran®e abdomen su- 
perantibus, membrana late rotundata, alis explicatis, abdomine lon- 
gioribus; pronoto lateribus lenissime sinuato. Long. 5—6 m.m. 

Forma brachyptera: 

Hemelytris abdominis longitudine, membrana apice angustius- 
rotundata. Long. 4 m.m. g. 

14. Salda bifasciata Tuons. 
(S. riparia ZETT. Ins. Lapp, 267, 5 var. c excepta; S. riparia var. 1 F. SAHLB.. 

Mon. Geoc. 151, 2 sec. sp.). 

Forma macroptera &' (Suecia): 

Hemelytris fere dimidia parte membran® abdomen superantibus,. 
alis abdominis longitudine.e Long. 43 m.m. 

Forma brachyptera 2 (Lapponia): 

Hemelytris abdominis longitudine, alis basin membrane vix. 
superantibus. Long. 54 m.m. 

15. Salda orthochila FIEB. 

Forma macroptera: 

Hemelytris abdomen parte dimidia membran® late rotundatae- 
superantibus, alis explicatis. Long. 43 m.m. (Rarissima). 

Forma brachyptera: 

Hemelytris abdomen paullo superantibus, alis parum breviori- 
bus. Long. 4 m.m. 

16. Salda fucicola J. SAHLE. 

Forma macroptera: 

Hemelytris abdomen fere dimidia parte membrana latius rotun- 
date superantibus, alis explicatis. Long. 3% m.m. (Rarissima). 
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Forma brachyptera: 

Hemelytris abdominis longitudine, margine laterali fortius ro- 
tundatis, alis illis paullo brevioribus. Long. 34 m.m. 

17. Salda Saltatoria Ib 

Forma macroptera: 

Hemelytris abdomen dimidia membrana superantibus, alis ex- 
plicatis, hemelytris parum brevioribus. Long. 34—41 m.m. 

ce 

Forma brachyptera: 

Hemelytris abdomen tertia parte membrans® superantibus, mar- 
gine laterali magis rotundatis, alis explicatis, illis parum brevioribus. 
Long. 31 m.m. 

Af öfriga skandinaviskt-finska arter känner jag endast den 

kortvingade formen af S. morio ZETT. De öfriga här icke upp- 

tagna arterna förekomma veterligen blott såsom långvingade. 

Af de dimorpha arterna deremot är den längvingade formen 

sällsynt. 

18. Miris holsatus FE. 

Af hanen till denna art har jag funnit tva skilda former, 

af hvilka den langvingade är allmän, hvaremot jag af den kort- 

vingade eger blott ett enda exemplar. 

Mas, forma macroptera: 

Hemelytris dorsum fere tertia parte longitudinis superantibus, 
membrana magna, margine exteriore cuneo zequilongo, alis his fere 

aequilongis. Long. 7 m.m. 

Mas, forma brachyptera: 

Hemelytris dorsum paullo superantibus; membrana parvula, mar- 
sine exteriore cuneo duplo breviore. Long. 5 m.m. 

19. Teratocoris. 

Af detta genus känner jag de båda formerna af hvartdera 

könet till flere arter. Dimorphismen är här ganska egendomlig, 

i det den hos honan är helt annorlunda beskaffad än hos hanen. 

Honans forma brachyptera har nemligen hemelytrerna litet kor- 

tare än abdomen, smal, kort membran, som har blott en cell af 
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läderartad konsistens, samt vingarna från I ända till hälften 

kortare än abdomen, hvaremot dess forma macroptera har heme- 

lytrerna med omkring # af sin längd, hos en art t. o. m. med 

4 af längden, öfverskjutande abdomens spets, membranen stor 

med tva tydliga areolor, äfvensom flygvingarna af hemelytrernas 

längd. Hanens forma macroptera öfverensstämmer med honans, 

men dess forma brachyptera afviker betydligt från dennas, i det 

hemelytrerna här äro litet längre än abdomen eller af dennas 

längd, membranen temligen stor, likväl med blott en areola, som 

till hälften är läderartad, samt vingarna knappt kortare än 

hemelytrerna. — Af T. antennatus BOH. känner jag båda for- 

merna till honan, men blott kortvingad hane, likaså af T. hyper- 

boreus J. SAHLB. Af T. viridis DoUGL. och Sc. har jag åter 

sett bada formerna af hanen, men endast forma brachyptera af 

honan; af T. Saundersi DoUGL. och Sc. samt T. paludum J. 

SAHLB. eger jag bada formerna af hvartdera könet. Då be- 

skrifningar öfver dem snarligen blifva synliga i en under tryck 

varande afhandling »Revisio critica Capsinarum», sa utelemnas 

här alla diagnoser. Jag har blott velat anmärka den ganska 

säregna dimorphismen, som blott hos några Cicadarier har sitt 

motstycke. (Se längre fram Zurdes.) 

20. Hydrometra aspera SCHUM. dd. 

Såsom kändt uppträder Aydrometra najus DE G. (aptera 

WINNR.) esomoftast alldeles vinglös. Men äfven ofvanstaende 

art är pa samma sätt dimorph. Jag har nemligen en gang in 

copula tagit en bevingad hona och en fullkomligt vinglös hane 

i Pargas 1869. 

21. Deltocephalus abdominalis F. 

Likasom D. pulicaris (Se J. SAHLB. Öfv. Finl. o. Skand. 

Cicad. p. 351), uppträder äfven denna art dimorpht. Dess forma 

brachyptera eger dock väl utbildade bade flyg- och täckvingar 

och har af SAHLBERG och andra ansetts för den normala for- 

men. (Äfven detta fall är analogt med förhållandet hos Tera- 
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tocoris). Jag har sommaren 1872 funnit en form med i ännu 

högre grad utbildade flygorgan, pa hvilken följande beskrifning 

lemnas: 

D. abdominalis E. forma macropt.: 

Tegminibus alisque abdomine dimidio longioribus, area secunda 
apicali latitudine basali triplo longiore, apicem versus minus fortiter 
dilatata; pronoto convexiore. J. 

D. abdominalis F. forma brachypt.: 

Tegminibus abdomine paullo (S) vel vix (2) longioribus, area 
apicali secunda latitudine basali duplo longiore, apicem versus for- 
titer dilatata (5), alis abdomini zequilongis (S) vel hoc paullo 
brevioribus (2). 

22. Euides speciosa BoH. g&. 

Af denna art äro bada könen dimorpha, men (likasom ofvan 

anförts om Teratocoris) inträffar här det egendomliga att di- 

morphismen hos honan är af ett annat slag än hos hanen. Medan 

den förra, hvilkens forma macroptera jag upptäckt på Åland, 

(Se J. SAHLB. Finl. o. Skand. Cicad. p. 489), är phanerodimorph 

(1. e. p. 20, 1), är deremot hanen i hög grad cryptodimorph, 

och dimorphismen skönjes lättast i den olika utvecklingen af 

mesonotum. Hos denna hane eger nemligen fullkomligt samma 

fall rum som hos honan af Delphax Minki FIEB. (Se SAHLB. 

I. cec. p. 401, 2). 

Mas, forma macroptera: 

Tegminibus abdomine fere duplo longioribus; alis parum bre- 
vioribus; mesonoto pronoto duplo et dimidio longiore: 

Mas, forma brachyptera: 

Tegminibus abdomine fere + longioribus; alis parum breviori- 
bus; mesonoto pronoto duplo longiore. 

23. Liburnia lugubrina Bon. gg. 

Af denna art fann jag sommaren 1873 en stor mängd exem- 

plar, honor af båda formerna samt kortvingade hanar och der- 

Jemte exemplar af en, såsom mig syntes, okänd art af detta 

slägte. Vid närmare undersökning af denna fann jag dock att 
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den icke var annat än den hittills obekanta langvingade formen 

af hanen till Z. lugubrina, ehuru äfven färgen här undergatt 

en betydlig förändring. Hufvudets färg och skapnad och synner- - 

ligen genitalsegmentens byggnad öfvertygade mig dock att jag 

hade för mig endast den langvingade hanen. 

Mas, forma macroptera: 

Tegminibus corpore fere duplo longioribus, apice rotundatis, 
pellueidis, venis laevibus, membrana corio fere 4 breviore; alis ex- 

plicatis; mesonoto nigro, margine postico ferrugineo, pronoto triplo 
longiore, carinis discoidalibus distinetis, levissime excurvatis; abdo- 

mine nigro, tantum marginibus segmentorum apicalium anguste testa- 
ceis. Long. 4 m.m. 

24. Liburnia venosa GERM. 

(= Delphax rhypara FLor. et Lib. curtula J. SAHLB. sec. F1EB. in litt.). 

Af denna egendomliga art känner J. SAHLBERG (|. c. p. 

450, 18) endast kortvingade individer. En langvingad form har 

dock numera blifvit funnen vid Helsingfors af Kand. H. InGE- 

LIUS. SAHLBERG säger om detta species: »För denna art, som 

afviker från alla öfriga genom pronoti kölar, antennernas och 

ögonens byggnad, skulle måhända ett eget slägte böra uppställas, 

men i brist på ett tillräckligt antal exemplar och i saknad af 

den längvingade formen har jag tills vidare fört den till Zi- 

burnia». Upptäckten af den makroptera formen är således här 

af mer än vanligt intresse; enligt min åsigt leder den dock icke 

till artens särskiljande under ett nytt genus. Den langvingade 

formen kan karakteriseras sålunda: 

Forma macroptera 9: 

Tesminibus abdomine circiter 3 longioribus, fuscescentibus, trans- 
versim rugulosis, venis valde elevatis, laevibus, nigro-fuscis; mem- 

brana corio fere 4 brevioribus, alis explicatis; mesonoto pronoto 
duplo longioribus, carinis lateralibus acutis, percurrentibus, diver- 
gentibus. Long. 3 m.m. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 5. 

Stockholm. 

Förberedande anmärkningar om algvegetationen 1 

Mosselbay enligt iakttagelser under vinterdragningar 

anställda af Svenska polarexpeditionen 1872—1873. 

Af Fr. KJELLMAN. 

[Meddeladt den 12 Maj 1875]. 

Alldenstund jag ännu icke hunnit fullständigt genomga den 

omfångsrika samling af hafsalger, hvilken hemfördes från sista 

svenska arktiska expedition, och ej heller hittills kunnat bilda 

mig en bestämd asigt om atskilliga af de algformer, som före- 

komma längs Spetsbergens kuster, samt da jag dessutom är i 

begrepp att under nu instundande vinter sysselsätta mig med 

studier öfver hafsalgvegetationen i var svenska skärgård, hade 

jag haft för afsigt att först efter en tids förlopp offentliggöra 

de iakttagelser rörande algvegetationen vid Mosselbay vintertiden, 

hvilka jag blef i tillfälle att göra under den under Professor 

NORDENSKIÖLDS ledning utförda expeditionen till Spetsbergen 

1872—73. Nedanstående afhandling har derföre endast till upp- 

gift att lemna några förberedande meddelanden om de iaktta- 

gelser, som under nämnde expedition gjordes rörande vinteralg- 

vegetationen i grannskapet af 80:de breddgraden. 

Till en början tillåter jag mig att anföra några sakförhål- 

landen. — I expeditionens plan ingick att öfvervintra på Spets- 

bergen. Till öfvervintringsplats hade vid afresan från Sverige 

patänkts någon af de öar, hvilka bilda den norr om Spets- 

bergska nordostlandet liggande ögrupp, som benämnes Sjuöarne. 

De svåra isförhallandena norr om Spetsbergen sommaren 1872 

gjorde det emellertid omöjligt för expeditionen att uppnå dessa 
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öar. Till öfvervintringsplats måste väljas en vik, hvilken in- 

skjuter vid mynningen af Wijdebay, den största af Spetsbergens 

norra fjordar. Viken bär nammet Mosselbay och är belägen på 

79° 53' nordlig latitud och 16° 7,5’ ostlig longitud från Greenwich. 

Expeditionen ankom hit den 3:dje September. I expeditionen 

deltogo trenne fartyg, af hvilka tva skulle återvända till Sverige 

redan hösten 1872. Men samma dag, d. v. s. den 16:de Sep- 

tember, som dessa bada skulle anträda äterresan, nedfördes från 

norr genom en häftig nordvestlig storm stora ismassor, hvilka 

uppfyllde Mosselbay och instängde fartygen. Härigenom blefvo 

alla de bland deltagarne i expeditionen, hvilka haft för afsigt 

att före vinterns inbrott återvända till hemlandet, helt oförberedda 

tvungna att öfvervintra. Bland dessa befann sig äfven under- 

tecknad, hvilken medföljt på denna färd, för att under sommaren 

egna en noggrannare uppmärksamhet än hittills skett, at dessa 

trakters algvegetation. 

Bland de arbeten expeditionen hade till uppgift att utföra 

var äfven en undersökning af djurlifvets förhållande i polarhafvet 

under den tid, då ett beständigt mörker herrskar i polartrakterna 

och da hafsvattnets temperatur nedgar under fryspunkten. Med 

anledning häraf skulle under vintern drageningar anställas. I 

slutet af Oktober månad började dylika företagas och fortsattes 

sedermera utan afbrott alla helgfria dagar till midten af April, 

då utrustningen för och utförandet af slädfärder i olika riktnin- 

gar togo äfven deras krafter i anspråk, hvilka förut haft att 

ombesörja draggningarne. Dessa afstannade emedlertid icke full- 

ständigt, men anställdes härefter mindre ofta. 

Mestadels företogos dessa draggningar 1 ett isbetäckt haf 

och tillgingo då i allmänhet på följande sätt. Pa ett i möjli- 

gaste måtto jemnt isfält höggos på ett visst afstand från hvar- 

andra en rad hal, af hvilka de båda yttersta, hvilka vi vilja 

kalla hufvudvakar, gjordes större än de öfriga, så att de i all- 

mänhet intogo en, yta af 2—3 qvadratfot. Mellan dessa fördes 

förmedelst en lång stång, som sköts under isen successivt från 

det ena hålet till det andra, en lina, hvars ena ända var fast- 
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gjord vid ena ändan af stången. Pä detta sätt lyckades man 

få draggningslinan under en viss sträcka af isen och en af dess 

båda ändstycken upp genom hvardera af de båda hufvud- 

vakarne. Ungefär på linans midt eller åtminstone alltid något 

längre från dess ena ända än afståndet mellan de båda yttersta 

hålen i raden fastbands en vanlig bottenskrapa. — Denna ned- 

släpptes genom den ena af hufvudvakarne. Genom att draga ii 

den del af linan, som befann sig 1 och vid den motliggande 

hufvudvaken, fördes skrapan öfver en viss yta af bottnen. Skra- 

pan upptogs och tömdes på sitt innehåll. Önskade man ännu 

en gang öfverfara samma del af bottnen, som förut, nedsänktes. 

den ånyo genom den vak, i hvilken den blifvit upptagen och 

drogs tillbaka genom halande i den del af tåget, som uppgick 

genom den af de båda hufvudvakarne, i hvilken skrapan förra 

gången nedsänkts. — Arten af de undersökningar, som förehades, 

kräfde, att samma djur och växtformer erhöllos vid olika tid- 

punkter och ett sådant mål vanns lättast derigenom att dragg- 

ning anställdes på den plats, der de för tillfället behöfliga ar- 

terna förut blifvit funna. Då det dock var af vigt och intresse 

att erhålla kännedom om det ungefärliga antalet djur- och alg- 

species, som på denna trakt och vid denna tid vore att anträffa, 

sökte man också att anställa draggningar på sa många sins- 

emellan olika lokaler som möjligt. — Om man önskade dragga 

på samma plats som någon gang förut utan att derföre med 

skrapan öfverfara alldeles samma del af bottnen, höggs i omedel- 

bar närhet af, men något åt sidan om den ena hufvudvaken ett 

nytt större hål, till hvilket på vanligt sätt den närmast varande: 

ändan af draggningslinan, fördes. Den del af bottnen, öfver 

hvilken skrapan nu kom att föras, var, såsom lätt inses, en 

annan än den, öfver hvilken den vid föregående draggning här på 

stället framgått. 

Den is, som i midten af September fyllde Mosselbay och 

inom kort sammanfrös till en ismassa, blef ej qvarliggande hela 

vintern om. Redan 1 början af November öppnade sig hafvet 

utanför vår öfvervintringsplats och i slutet af samma månad 
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var äfven större delen af Mosselbay isfri. Viken och äfven 

hafvet isbetäcktes snart ånyo. Men vid upprepade tillfällen 

under de fyra egentliga vintermånaderna fanns öppet vatten i 

vår närhet. Så ofta detta var fallet anställdes draggningarne 

på vanligt sätt i bat. — Understundom var Mosselbay fylld med 

drifis, i hvilken händelse draggningen tillgick så, att skrapan 

nedsänktes i någon öppning mellan isflaken, och linan, vid hvil- 

ken den var fastbunden, fördes af de på isstyckena framgäende 

draggarne i de springor, hvilka förefunnos mellan isflaken. 

Vid dessa draggningar upphämtades under hela vintern icke 

blott djur af flerahanda slag, såsom Cephalophorer, Conchiferer, 

Tunicater, Bryozoer, Pantopoder, Crustaceer, Maskar, Echino- 

dermer och Rhizopoder utan äfven hafsalger i temligen betydlig 

mängd. Dessa sednare underkastades af mig dag för dag en 

så sorgfällig undersökning, som för handen varande omständig- 

heter gjorde möjlig. Innan resultatet af denna gramskning an- 

föres, torde det vara skäl angifva beskaffenheten af de yttre 

förhållanden, hvilka den algvegetation, som vid Mosselbay vinter- 

tid förefanns, var underkastad. 

Vid Mosselbay går solen, refraktionen inberäknad, under 

horisonten den 20 Oktober, för att icke höja sig deröfver förr 

än den 21 Februari. Under hela denna tid rådde dock icke 

beständig natt. Några dagar såväl efter solens nedgång som 

före dess uppgång var ljuset åtminstone sex timmar dagligen 

sa betydligt att man utan -svårighet kunde tydligt urskilja de 

omgifvande föremalen. Den mörka tiden här synes mig böra 

uppskattas till omkring 3 månader, under hvilken tid mörkrets 

intensitet var så stor att man icke ens midt på dagen kunde i 

det fria läsa grof tryckstil eller urskilja till och med närliggande 

större föremål. Ett angenämt afbrott i detta djupa mörker 

gjorde de klara, mänskensljusa dagarne. Dessa voro dock mycket 

få. — Norrskenen voro nästan alltid ytterst ljussvaga och om 

någon gang ljusstarka, da alltid af ytterst kort varaktighet. 

Hafsvattnets temperatur nedgick redan efter midten af Sep- 

tember under fryspunkten, helt visst till följd af de ismassor, som 
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vid denna tid uppfyllde Mosselbay. Den höll sig senare delen 

af denna månad äfvensom hela Oktober omkring — 1’ C. Då 

hafvet norr om Spetsbergen sedermera i November öppnade sig, 
o 

höjde sig vattnets temperatur i någon mån och varierade under 
{e 

denna manad mellan —- 0,5” och Jia 1,0° C. Från slutet af No- 

vember till midten af April var hafsvattnets temperatur — 1,5° 

a — 1,8” CO. med en obetydlig höjning de fa dagar, da den när- 

mast Mosselbay liggande delen af hafvet var isfri. Aldrig upp- 

gick den under nämnda tid öfver — 1,0°C. 

Luftens temperatur var för en sa nordlig breddgrad ej låg. 

Medeltemperaturen för de egentliga vintermanaderna angifva föl- 

jande siffror. 

Medeltemperaturen för November månad — 8,2° C. 

» » December » — 14,5° » 

» » Januari » — 9,9° » 

: » » Februari » — 22,7” » 

Isens tjocklek varierade i hög grad; den nybildade isens 

uppgick under sednare delen af vintern till 4 a 5 fot. Större 

delen af denna arstid var Mosselbay betäckt af sammanfrusen 

drifis, hvars medeltjocklek vida öfversteg det mått, som nyss 

anfördes. 

Bottnens beskaffenhet i Mosselbay var ogynsam för fram- 

bringande af en rik och yppig algvegetation. Dess öfversta lager 

utgjordes nemligen af sand och grus. Endast omkring några i 

viken liggande smärre skär, bildade af starkt stupande lager af 

hornblendeskiffer fanns en större mängd mera frodigt utvecklade 

alger. Vid bayns mynning fanns en bädd af Lithothamnion cal- 

careum, intagande omkring 5—6 engelska qvadratmils yta. Här 

hade åtskilliga forideer sitt tillhåll. — Vid de fa algologiska 

draggningar, som dagarne efter expeditionens ankomst till Mos- 

selbay här anställdes, erhöllos ungefär 30 arter högre hafsalger. 

Alla dessa äterfunnos sedermera hela vintern om, hvarjemte nu 

några fa arter tillkommo. Då mina undersökningar i September 

till följd af för handen varande omständigheter voro temligen 

ytliga, och då dessutom de arter, som under vintern anträffades, 
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men förut ej vid Mosselbay erhållits, voro här sa sällsynta eller 

svåråtkomliga, att af dem, oaktadt draggningarnes talrikhet en- 

dast ett ringa antal individer erhöllos, tror jag mig kunna an- 

taga att dessa äfven förekommo under hösten, men då blifvit 

förbisedda och sålunda påstå, att vinteralgvegetationen utgjordes 

af samma arter som sommar- eller höstvegetationen. Jag har 

ansett mig böra påpeka detta såsom i viss grad egendomligt, då 

enligt uppgift !), de algvegetationen konstituerande arterna vid 

Skandinaviens kuster ej äro de samma vår, sommar och höst. 

— Bland vid Mosselbay under vintern anträffade högre hafsalger 

ma följande såsom de vanligast förekommande anföras: 

Corallinace® 

Lithothamnion caleareum ELL. & SoL. 

Floridee 

Rhodomela tenuissima (RUPR.) 

Polysiphonia arctica J. Ac. 

Delesseria sinuosa (Goop. & Woopw.) LAM. 

Euthora cristata (L.) J. Ac. 

Rhodymenia palmata (L.) GREV. 

Halosaceion ramentaceum (L.) KÜTz. 

Phyllophora interrupta (GREV.) - 

Ptilota serrata KÜTZ. 

Antithamnion Plumula (ELL.) THUR. 

Fucacee 

Fucus evanescens AG. 

Phe@ozoosporace® 

Laminaria digitata L. 

» caperata DELAP. 

» solidungula J. Ac. 

Alaria esculenta (L.) GREV. 

Chordaria flagelliformis (Fl. Dan.) Ac. 

Ralfsia sp. 

1) Jemför J. ARESCHOUG, Phycese Scandinavice marine. Acta Regiae Societatis 

Scientiarum Upsaliensis Vol. XIII och XIV. 
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Elachista lubrica RUPR. 

Chetopteris plumosa (LYNGB.) Kürz. 

Sphacelaria arctica. 

Pilayella littoralis (L.) KJELLM. 

Dietyosiphon sp. 

Desmarestia aculeata (L.) LAM. 

» viridis (Fl. Dan.) Lam. 

Chlorozoosporace& 

Ulva latissima L. 

Conferva Melagonium WEB. & MOoHR. 

Cladophora areta (DILLw.) KÜrz. 

Alla dessa hade också erhållits pa nämnda ställe i Septem- 

ber månad och dessutom tidigare på åtskilliga andra lokaler, 

t. ex. de närbelägna, på ungefär samma latitud som Mosselbay 

liggande Norsköarne. Jag har derföre varit i tillfälle att af de 

särskilda arterna jemnföra individer, tagna vid olika tidpunkter. 

Vid en sådan jemnförelse visar sig att dessa algarter vinter- 

tiden uppträda under former, som icke äro 1 märkbar grad morfo- 

logiskt olika dem, under hvilka de sommar och höst förekomma. 

Endast hos en, neml. Halosaccion ramentaceum, förefinnes en olik- 

het mellan de individer som tagits under sommaren och hösten 

och dem som upphämtats vintertiden. De flesta exemplar af 

denna art, som erhöllos i Augusti och September månader voro 

rikt försedda med s. k. prolifikationer, de åter, som erhöllos 

under vintermånaderna i saknad af sådana, till följd hvaraf också 

de vid nämnda olika tider förekommande individerna egde ett 

betydligt olika utseende. Bristen på prolifikationer hos denna art 

vintertiden synes mig böra förklaras på följande sätt. — Dessa 

delar hafva, så vidt jag genom undersökning af talrika exemplar 

från Spetsbergen kunnat finna, till hufvudsaklig uppgift att i 

sig utveckla tetrasporer. Då de fyllt denna uppgift affalla de 

och ersättas af nya. — Tetrasporutvecklingen försiggår hos ett 

och annat individ vid Spetsbergens kuster under förra delen af 

sommaren. Derföre träffar man också under Juli och Augusti 
Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. Årg. SEN: OROS 0) 
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enstaka exemplar utan prolifikationer, men det är just under 

hösten, d. v. s. under Augusti, September och Oktober mänader 

som utbildningen af nämnda reproduktionsorganer är mest liflig 

och mest allmän och det är sålunda också derföre som största 

antalet af de individer, som under vintern erhöllos, voro i saknad 

af fullt utvecklade men deremot försedda med i utveckling va- 

rande prolifikationer, hvilka mot vinterns slut uppnått en tem- 

ligen betydlig storlek. — Vid Skandinaviens kuster synes, att 

döma af den ringa kännedom, man eger, om algvegetationen här- 

städes vintertiden, förhållandet vara i viss grad olika det nu 

anförda, i det många!) här förekommande arter under vintern 

uppträda under former, som visa en anmärkningsvärd afvikelse 

från dem, under hvilka de sommartiden anträffas. Bland sådana 

arter äro t. ex. Rhodomela subfusca, Worskioldia sanguinea, 

Chetopteris plumosa. Hvad särskildt den sistnämnda beträffar, 

ma nämnas, att, enligt uppgift, hos svenska exemplar af denna 

alg under vintern pinne pa balens hufvudgrenar affalla och att 

i deras ställe utveckla sig korta grenar, bärande en- och fler- 

rummiga sporhylsor (sporangia uni- et plurilocularia). Sa var 

ingalunda fallet med de individer, som anträffades vid Mossel- 

bay. Pinne&e qvarstodo hela vintern om och det var just hos de 

med största antalet pinne försedda individerna. som sporhylsor 

förekommo i största mängd: 

Beträffande lifsverksamheten hos de vid Mosselbay under 

vintern förekommande hafsalgerna kan i allmänhet sägas, att denna, 

assimitationsprocessen måhända oafsedd (hvarom mera längre 

fram) ej visade sig hämmad eller nedsatt. Att hos dem en ny- 

bildning af vegetativa organer vintern om fortgick, bevisas deraf 

att af saväl Florideer som i synnerhet Fucaceer groddplantor i 

olika stadier af utveckling förekommo, att vidare alger med 

prolificerande bål t. ex. Rhodymenia: palmata, Delesseria sinuosa 

och Phyllophora interrupta hela denna tid buro dels alldeles ny- 

bildade dels mera utvecklade prolifikationer och att i allmänhet 

hos alla undersökta individer, tillhörande olika species, de celler, 

!) Jemnför J. E. ARESCHOUG, l. c. 
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som intogo balens vegetationspunkter egde alla karakterer af att 

vara stadda i delning. Annu patagligare var den fortsatta ut- 

vecklingen af reproduktiva organer. Bland nyss anförda 27 arter 

träffades 22 under vintern försedda med dylika af ett eller annat 

slag. Somliga af dem t. ex. Elachista lubrica buro föröknings- 

organer hela vintern om; hos andra iakttogos de under en större, 

hos andra under en kortare del af denna tid. Rikedomen af 

dylika organer var hos nagra arter särdeles stor. Särskildt 

förtjenar härvid Rhodomela tenuissima att omnämnas, hvars 

bål en viss tid bokstafligen var öfverfylld med cystocarpier, 

antheridier och stichidier. Ej mindre var rikedomen i detta 

afseende hos åtskilliga Ph&ozoosporaceer, exempelvis hos Cheto- 

pteris plumosa och Laminarie. Pa Chlorozoosporaceer var vid 

Mosselbay stor brist. Hos en af de 3 arter tillhörande denna 

grupp, som anträffades, iakttogos balceller, fyllda med tydligt 

urskiljbara zoosporer. Dessas utgående ur sina moderceller blef 

jag dock aldrig i tillfälle att observera. Att dock zoosporer, 

märkligt nog, under vintern icke allenast nådde sin fulla utveck- 

ling utan äfven verkligen utträngde, framgar obestridligen deraf, 

att af vissa Pheozoosporaceer alla under början af vintern er- 

hållna individer voro sterila, under medlersta och sednare delen 

af samma årstid anträffade exemplar åter försedda med spor- 

hylsor, somliga innehållande fullt utbildade zoosporer, andra 

tomma eller nästan tomma, visande den öppning, genom hvilken 

zoosporerna utgått. Sa t. ex. den vid Mosselbay mycket all- 

männa Chetopteris plumosa, hvilken under Oktober och början 

af November saknade reproduktionsorganer, under sednare delen 

af sistnämnda månad, hela December och Januari samt förra 

hälften af Februari egde såväl en- som flerrummiga sporhylsor, 

af hvilka en del voro fyllda med zoosporer en annan del tomma 

och stadda i upplösning. Mot slutet af Februari månad blefvo 

ZOOSporer innehällande sporhylsor hos denna art sällsynta, tomma 

åter mycket vanliga, och från och med början af April anträf- 

fades anyo uteslutande sterila exemplar. 
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Framdeles skall jag för hvarje särskild art angifva saväl 

hvad slags reproduktionsorganer, som hos hvarje särskild art 

observerades, som ock under hvilken tidrymd dessa funnos ut- 

vecklade. 

Huruvida den betydliga mängd bildningsbar substans, som 

af hafsalgerna vid Mosselbay vintertiden användes för nu nämnda 

nybildning är att betrakta sasom reservnäringsämnen samlade 

under föregående sommar och höst eller såsom åtminstone delvis 

bildad genom en utan afbrott under den mörka tiden fortsatt 

assimilationsprocess; på denna fråga vill jag nu ej närmare ingå. 

Härmed må vara huru som helst, de gjorda iakttagelserna bevisa, 

att assimilerande växter utsatta för ett intensivt mörker under 

trenne månader och omgifna af ett medium, hvars temperatur 

under ett halft ar ej uppgar till fryspunkten och en betydlig 

del af denna tid varierar mellan — 1,0° och 1,8” C. kunna utan 

afbrott utveckla sig, gro och utbilda i alla afseenden fullt nor- 

mala såväl vegetativa som i synnerhet en riklig mängd repro- 

duktiva organer. 
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Onsdagen den 9 Juni. 

Fran Vetenskaps-Akademien i Wien hade ingått ett eirku- 

lär med anhallan, att Akademien mätte söka, i hvad pa henne 

ankomme, att bidraga till utredandet af anledningen till vatten- 

minskningen i källor och floder. 

Hr GYLDÉN meddelade en ny lösning af det sa kallade 

Kepplerska problemet*. 

Sekreteraren meddelade pa författarnes vägnar följande in- 

lemnade afhandlingar: 1:0) »Observations Orthopterologiques», 

af Hr STÅL. (Se Bihang till K. Vet.-Akad. Handl. Bd. 3); 

2:0) »Sötvattens-Diatomaceer fran Bohuslän», af Läroverkskolle- 

san Dr N. G. W. LAGERSTEDT. (Se Bihang till K. Vet.-Akad. 

Handl. Bd. 3); 3:0) »Desmidiee arctox», af Kandidaten ©. 

NORDSTEDT*, 
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Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 6. 

Stockholm. 

En ny lösning till det Keplerska problemet. 

Af Huco GYLDEN. 

[Meddeladt den 9 Juni 1875.] 

I stället att, såsom hitintills uteslutande varit brukligt, 

medelst införandet af den s. k. excentriska anomalin förenkla 

relationen emellan den sanna anomalin och tiden, har jag för 

samma ändamål begagnat en elliptisk integral af första slaget. 

Genom införandet af ett sådant argument vinnas åtskilliga för- 

delar, deribland den af en ny lösning till det s. k. Keplerska 

problemet ej torde få uppskattas minst. Ehuruväl behof af 

ytterligare lösning till detta ofta behandlade problem knappt i 

och för sig torde förefinnas, så har jag dock trott att medde- 

landet af den a följande sidor framstälda lösningen ej skall sakna 

sitt intresse, hufvudsakligen på den grund, att densamma vinnes 

utan några egentliga konstgrepp, samt äfven synes vara af 

praktiskt värde vid åtskilliga tillfällen. 

Likasom öfriga lösningar till ifrågavarande problem bero på 

omvändningen af ett transcendent uttryck eller af en oändlig 

serie, förutsätter äfven den nu ifrågavarande lösningen utförandet 

af en sadan operation. Men koefficienterna i de här förekom- 

mande serierna äro omedelbart gifna på grund af theorin för de 

elliptiska funktionerna, och kunna utan ringaste svarighet här- 

ledas i huru stort antal som helst. 

Utgångspunkten för de här afsedda utvecklingarna bildar 

relationen 

pe 2du 

Vu (1+e)? (damu)? 

eller 

(1) ne (1 — e2)? 2du 

(1+e)? (Jamu)?? 
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der n betecknar medelrörelsen, e excentriciteten samt argumentet 

u är bundet vid den sanna anomalin f genom relationen 

If om, mod k = V 2 De 
1+e 

I det följande afse vi hufvudsakligen de fall, der excentri- 

citeten är större än 4, der således modylen 

k 1—e 

1+e 

är mindre än modylen k. På grund häraf transformera vi ofvan- 

stående elliptiska funktioner till andra genom att öfverga från 

modylen k till den komplementära k'. Vi erhålla då, med stöd 

af bekantareduktionsformler,i det symbolen V — 1 betecknas med ;, 

ndt = RR 2[ Sin coam (iu, k')]” du 

tang$ f = i Sin am (iu, k'). 

Da vi nu ga att på dessa uttryck tillämpa de ur theorin 

för de elliptiska funktionerna bekanta serieutvecklingarna, fast- 

ställa vi följande beteckningar 

+7 FM 

Of ERERREN TI dy 

K= 5 5 NER — fr — 
VI = Sig q? VI= FK Sin fe 

Ur theorin för elliptiska funktionerna erhålla vi?) 

nn RR —g a 

el 

[Sin coam (tu, k') |? = I (se); ad TE 

1) Ofversigt af K. V. A, Förhandlingar 1875, N:o 2. 

2) Fund. nova, pag. 119. 
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Lägger man nu märke dertill att 

samt att 

de _ 
(te) 1+X2 

sa finner man följande utveckling, der vi betecknat medelano- 

malin nt + const. med 9, 

K'\2 IHR 1.477 
2) rt ak 1 e 1: 1 

1 2 (1 (2R\214#2)3.4Vg° 
er Ae a 

1 2R'\P 14215. Sn ee ee 
en 

Om wu erhåller värdet X, sa blifver 

ala: 
Tz vg?’ 

ofvanstaende serie upphör dä att vara konvergent. Detta värde 

motsvaras af g — 180°, såsom man äfven genom rent analytiska 

betraktelser omedelbart inser, på den grund nämligen att 
K 

du 2 1+k'? 

(Aamuı? 2%? 2 

För mindre värden af g konvergerar deremot den anförda serien, 

och man kan då ur densamma temligen lätt approximera sig till 

de motsvarande värdena för z, hvarefter man finner den sanna 

anomalin ur formeln 

ren 4Vg® 
(3) tang 3 — N 2 I rate 

i stället för hvilken man äfven kan använda någon af de följande 

Me INR (ILE) AV 3 (1+q) 
4) tang I = ar lax) : ar 3: (4) | eyf 2K \2K |d-7) (1-44) d-9°)(1-9°,) | 

eller 
8 ER! 1 ee... De, ( 2) a" ( SZ) 
Vk (1-47) ) (1-4) (1- 9°.) 6 

ls nl, 
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Användningen af utvecklingen (2) gestaltar sig vida beqvä- 

mare, såvida denna ordnas efter potenserna af 2 i st. för funk- 

tionerna 23, 2,, 0.8. Vv. Den härtill erforderliga transformationen 

är ytterst lätt att verkställa. Man har nämligen följande all- 

männa uttryck, der n betecknar ett udda tal, 

a NETA 
a 2 = <q De u 1.2 an N 

föreligger saledes en serie af formen 

SI P2 tr Baal 

sa finner man koefficienterna i serien 

S Konz TI OA ee 

ur följande uttryck: 

np + 383 + dp rt... 

GP, + 58; + 14687 + 3089 + 55617 + 913 + 1408); +. - - 

05 =B35 + (Br + 2169 + 77811 + 182613 + 37895 + TAB +. ss 

a, —=ß7 +90, + 44613 + 156813 + 450681; + 112281; + 250829 +- - - 

ag=fy + 118), + 65813 + 275815 + 9356), + 271780 + 700787 +... 
on = + 13813 + 908,5 + 4426); + 1729819 +5377B51 + 16744B33 +... 

013 =P13 + 158435 + 119817 + 665619 + 294083) +- - - 

rs + 17817 + 152619 + 2a +. rr 

rt 19619 + 189807 +... 
ön = för PAR osa 

ov 07 lelllkel,iie, „ie, 10 

Man erhåller sålunda ett uttryck af denna form 

J = 02 + 032 02 Font 

der medelanomalin g bör vara uttryckt i delar af radien. I detta 

uttryck äro de tvenne första termerna till höger i allmänhet 

vida större än de följande, och detta desto mer, ju mindre ban- 

excentriciteten skiljer sig från enheten. Man erhåller derföre 

ett tillnärmelsevis riktigt värde för z genom att uppsöka den 

reella roten till eqvationen 

gg = 012 + 0929. 

Härvid kan man begagn sig af de Barkerska tabellerna. Sättes 

nämligen 
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så erhålles 
g It, 1 ? u 23 ES _-m=e+-ı 
a, a, 3 2 

hvilken eqvations lösning erhålles medelst nämnde tabeller. Fin- 

nas dessa icke till hands, så löses ifrågavarande likhet ganska 

beqvämt på bekant sätt efter införandet af tvenne hjelpvinklar. 

Man beräknar nämligen 
2 
Im tang Ww= 

3 — 

tang q& = V tang I w 

hvarefter x erhålles ur formeln 

© — 2 cotang 2 

ZZ 2 [0% Eee z 2 cotang q Va 

Med detta approximativa värde för z, hvilket ma betecknas 

eller z ur 

med &,, finna vi ett noggrannare ur eqvationen 

HA-Ir 050 — a +... = met 032 

hvars behandling är fullkomligt densamma, som ofvan anfördes. 

Genom att upprepa dessa operationer närmar man sig ganska 

hastigt det sökta värdet för z. 

Ofta erhåller man redan vid den första tillnärmelsen ett 

värde & för 2, hvilket så nära sammanfaller med det riktiga, 

att tredje potensen af differensen z— & ej blifver märklig vid 

vanliga numeriska räkningar, men i alla händelser är det ytterst 

lätt att finna ett så nära riktigt värde & för z, att endast de 

bada första potenserna af 

= 2— UN 
\ 

blifva märkbara. Under denna förutsättning, nämligen att dess 

tredje potens far bortlemnas, kan bestämningen af I erhållas 

medelst beräkningen af nedanstående uttryck. 

N 30,0 100,8 ala HON Da 
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Sedan dessa uttryck blifvit beräknade, erhålles d ur likheten 

Ny = Mö + NIO? 
eller 

o=— (1 — N, = 

Sedan man sålunda bestämt d eller z, återstår att införa det 

funna värdet i någon af utvecklingarna (3), (4) eller (5). Anvädes 

(3), så bör densamma i förväg ordnas efter potenserna af z, 

dervid ofvananförda uttryck för koefficienterna 0, 03... ater 

komma till användning. Tillämpas åter någon af formlerna (4) 

eller (5), sa behöfver man särskildt z och =. Beräkningen af 

dessa qvantiteter är ytterst enkel, sa snart man erinrar sig att 

tz = tang (45° + 3y), 

om y bestämmes ur formeln 

= 2tangy 

Huruledes den numeriska användningen af förestående formler 

gestaltar sig, må slutligen visas medelst ett exempel. Härtill 

utväljer jag den Enckeska kometens banexcentricitet, d. ä. 

e = arc. Sin (57° 58' 42”.9) 
eller 

Log e = 9.9283190 

Med detta värde erhålles 

Log k — Log NET — 9.98134115 

ar 
? (1+ ve): 

Med ofvanstäende värden för k och X’ befinnes 

Log q' = 7.7299940 
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Enligt formeln 

2K r (> LÅ \ 

—=ı1429 + 20" + 20? + of 
2” 

finner man vidare 
2K 

7I 

Med dessa värden erhöllos vidare de Briggska logarithmerna för 

utvecklingskoefficienterna i serien (2), såsom följer 

g = [8.5290523 — 10] z 

+ [7.5630096 — 10] 23 

— [5.5530168 — 10] 2; 

+ [3.439091 — 10] 2 

— [1.282259 -—- 107 29 

+ [9.10142 — 20] 2 

— [6.90575 — 20] 213 

+ [4.69846 — 20] 2,; 

— [2.4832 — 20] 2,7 

+ 10.2617 — 20] 219 

- - [8.035 — 30] 23, 

Po e ho 

Log = 0.0092792 

För utvecklingskoefficienterna af serien (3) funnos åter föl- 

jande värden angifna äfven medelst deras logarithmer 

tang £ f = [9.7012837 — 10] z 

+ [7.4289441 — 101] 23 

+ [5.158938 — 10] 2; 

+ [2.888932 — 10] z, 

+ [0.618926 — 10] 2, 

+ [8.3489] — 20] z,, 

+ [6.07890 -— 20] 213 

+ [3.8029 — 20] 2,3 

+ [1.539 — 20] 27 

+,[9.269 — 30] 2,9 

Aro so 

Ordnade efter potenserna af z blifva dessa serier 

g = |8.6493558 — 10] z 

+ [7.5417195 — 10] :? 



10 GYLDEN, EN NY LÖSNING TILL DET KEPLERSKA PROBLEMET. 

— [5.5296291 — 107 25 
+ [3.411875 — 10] 27 
— [1.25080 — 10] 2? 
+ [9.06550 — 20] 21 
— [6.8655 — 20] 213 
+ 14.6538 — 20] 215 
— 2.434 — 20] 217 
+ [0.207 — 20] 21? 

tang + f = [9.7082494 — 10] z 

+ [7.440624 — 10] 2? 

+ [5.175295 — 10] 2° 

+ [2.90996 —- 10] 27 

+ [0.64462 — 10] 2° 

+ [8.3793 — 20] 21 

+ [6.1139 — 20] 21? 

+ [3.848 — 20] 2° . 

+ [1.581 — 20] 2"? 

+ [9.314 — 30] 2° 

17600 0 

Vid tillämpningen af dessa allmänna uttryck pa enskilda 

exempel, söka vi först det värde för z, som motsvarar g = 5"; 

det är således 

Log g = 8.9408474 

oc Vi — 1.0353867 

Log m = 9.9762 

Härmed erhålles 
Log x = 9.8949 

— & = 0.2092. 

I den andra tillnärmelsen, der vı sätta 

9 Afa 
Za — = 0, 9 
(4 cd, 

finna vi 
Log m, = 9.97811 

— & = 0.21169 
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Den tredje tillnärmelsen för slutligen till målet, i det man 

genom densamma erhåller det sökta värdet sa noggrannt som 

möjligt då räkningen utföres med 7 decimaler; vi finna 

bog a, og Ve — 99781191 
& LC 

— & = Log = 0.2117038 
Härpa beräkna vi den excentriska anomalin & medelst formeln 

[U fa 

tang Te = k tang t/r, 

sedan tang} f blifvit beräknad medelst den anförda serien. Re- 

sultatet blifver 

@ — 207 US UN 

och insättes detta värde i eqvationen 

== 0 DM Eg 

så blifver denna fullständigt identifierad. 

Vidare antaga vi g = 25°, ett värde som redan motsvaras 

af en ganska stor sann anomali. Man finner 1 detta exempel 

ganska lätt följande approximativa värde för 2 

bog TC 0633 

hvarmed man erhåller följande likhet till bestämning af korrek- 

tionen 2—- 5 = 00 i 

d = [7.61684] — [9.1035] 0°, 

hvarefter följande resultat framgar 

Log z = 0.6394126. 

Härmed finner man, pa samma sätt som ofvan: 

& 10254 2002 
. .. . oc u a . . 

hvilket värde i det aldra närmaste uppfyller vilkorseqvationen 

ge e Sin & 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 6. 

Stockholm. 

Desmidiex arctox. 

Auctore OÖ. NORDSTEDT. 

Cum tab. VI, VII et VII. 

[Communie. d. 9 Junii 1875.} 

I. Desmidiex ex insulis spetsbergensibus in expedi- 

tione annorum 1872 et 1873 suecana collect«. 

Conseribenti mihi hoc opusculum investigandi materiem, ubi 

maxime versarer, habui 130 ampullas algarum duleis aqgu& a viro 

cl. F. R. KJELLMAN in expeditione Nordenskiöldiana annorum 

1872 et 1873 collectarum, quarum dimidia pars Desmidieas con- 

tinere reperta est, ex his locis sumptas: Sydcap, Recherchebay. 

Cap Staratschin, Green Harbour, Adventbay, Skansbay, Cap 

Thordsen (inclus. Sauriehook), Foulbay, Fairhaven, Mosselbay. 

Quum autem hac nostra commentatiuncula id maxime nobis 

proposuerimus, ut que jam de Desmidieis spetsbergensibus (in 

Öfvers. af K. Vetenskaps-Akademiens Förhandl. 1872, N:o 6, 

pag. 23) disputassemus, iis si que adjieienda viderentur, addere- 

mus, quo universa rei tractatio plenior fieret uberiorque, qua&cun- 

que loca natalia specierum in illo libro jam sunt allata, hie non 

commemoro. Sunt autem species, quarum et in illo loco men- 

tionem fecerimus, neque tamen in hoc libro, quum post non in- 

vente essent, attulerim: Olosterium striolatum, Pleurotenium 

truncatum, Gonatozygon Brebissonü, Cosmarium tumens, Stau- 

rastrum mucronatum, St. aculeatum, St. senarium (et he, que 

nisi Beeren Eiland in insula non invent& sunt: Penium margari- 

taceum, Cosmartum conspersum, C. undulatum B crenulatum). 5 
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Nune vero 85 sunt numero species Desmid.-spetsbergensium satis 

cognite atque explorat@. Accedunt pauc& nullis certis numeris, 

utpote que sint descriptione ambigua, in seriem ordinemque cetera- 

rum adscripte, eas in annotationibus tantummodo attuli. Et quam- 

quam neque admodum magnus is numerus existimandus est, quum 

plures etiam singulis locis Sueci® inveniri possint!), et verisimile 

est, fore, ut futuro tempore cura et assiduitate perscrutandi 

paullo etiam augeatur, tamen quia permultas inventarum specie- 

rum, quippe que in aliquot ampullis et ejusdem loci et variis 

loeis sumptis reperiantur, vulgatissimas esse concludi licet, De- 

smidieas, que quidem plurimis sint locis, jam cognitas habere 

videmur. 

Trigonas autem Cosmariorum formas illas rarissimas in his 

regionibus repertas esse (due erant ex Beeren Eiland ex insulis 

spetsbergensibus una) jamjam (1. c. pag. 24) tradidi; nunc vero 

his post investigandis ei numero addite sunt nova quattuor; quin 

etiam intermedias et mixtas ex utraque trigona et elliptica for- 

mas inveni (cfr infra sub ©. costatum et C. arctoum). 

Sed desunt hzc alibi vulgatissima genera: Tetmemorus, 

Mierasterias, Desmidium, Xanthidium, Arthrodesmus; horum 

tantummodo species pauc®: Ülosterü, Huastri. 

DESMIDIEA. 

I. Cylindrocystis MENEGH. 

1. Cylindrocystis Brebissonü MENEGH. 

Ad Green Harbour, Adventbay, Skansbay, Foulbay. 

Fairhaven (c. zygosp.), Mosselbay. 

II. Penium BRrk». 

1. P. conspersum WITTR. (Gotl. och Öl. Sötvattensalg. in 

Bihang till Vet.-Ak. Handl. Bd I, vol. 1, pag. 66). 

Long. 104 u, lat. 22 u. 

Tantum unum individuum membranä achroä a me in- 

ventum ex Adventbay. 

') Nulla ampullarum plus 30 species varietates 3 continuit. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:06. 15 

2 _. P. polymorphum LUNDELL (De Desmid. -Suec. pag. 86, 

tab. V, fig. 10; Perty kleinst. Lebensf. pag. 207, tab. XV], 

fig. 152): 

Long. 68 wu, lat. 20 u. 

Ad Mosselbay. 

P. curtum BREB. 

Long. 45—48 u, lat. 20—24 ur. 

Ad Skansbay, Mosselbay. 

Penium sp.? 1!) Forma praecedenti similis, apieibus cellularum 
magis rotundatis, (membrana subtiliter punctata) verisimiliter 

non ad hanc speciem pertinet. (Oylindrocystis sp.?; Cosmarium 
Cucumis Oorpda in Almanach de Carlsbad 1835, tab. II, fig. 
27). Tab. VI, fig. 1. Long? 4562 u, lat. 24—32 u. Ad 
Sydcap, Foulbay. 

Penium sp.” Forma przecedenti similis sed multo minor. 
Tab. VI, fig. 2. Long. 22—24 u, lat. 14,5—15 u, lat. isthmi 
14 u. Ad Adventbay, Mosselbay. 

Penium sp.? Ad Cosm. parvulum Br&B. forma LUNDELL 
(De Desmid. Suec. p. 50) accedens. Long. 36—38 u, lat. 
15—18 u. Ad Adventbay, Mosselbay. 

Il. Closterium NITZSCH. 

C. Diane RALFS. 

Ad Mosselbay. 

C. acutum BREB. (in RALFS. Brit. Desm. p. 177, tab. 30, 

fig. 5). 

Long. 112 u, lat. 12 u. 

Ad Mosselbay. 

IV. Sphsrozosma COoRDA. 

S. ewcavatum RALFS. Forma granulata. 

Ad Mosselbay. 

V. Spirotsnia BRÉB. 

S. condensata BREB. (in RALFS Brit. Desm. pag. 179, tab. 

34, fig. 1). 
!) Structura masse chlorophyllacee in omnibus Penis hujus collectionis diffi- 

eilis est cognitu, quamobrem non semper lieuit ea certo determinare, et non 

nullae forma eandem ob causam indeterminatz relectze sunt. 
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Long. :60—100 u, lat. 18—21 u. 

Ad Mosselbay. 

2. S. bryophila (BREB.) RaB. (Flor. Eur. Ale. II, pag. 146; 

Endospira bryophila BREB. in Desmaz. Cr. de Fr. ed. 

II, 1854 sec. RAB.). 

Long. 21 u, lat. 9 u. 

Ad Fairhaven. 

S. obscura RALFS (Brit. Desm. pag. 179, tab. 34, fig. 2). 

Forma minor LUND. (De Desm. Suec. p. 91). | 

Long. 40—50 u, lat. 15 u. 

Ad Fairhaven. 

VI. Hyalotheca EHRENB. 

H. dissiliens (SMITH) BREB. (in RALFS Brit. Desm. p. 51; 

Conferva dissiliens SMITH in Engl. Bot. 1812, tab. 

2464). 
ß. bidentula NoRDST. (Bidr. till känned. om Sydl. Norg. 

Desm. in Act. Univ. Lundens., tom. IX, pag. 48, fig. 22). 

Long. 16—18 u, lat. 20—23 u. 

Ad Adventbay. 

y. tridentula NORDST. 1. c. pag. 48, fig. 23. 

Long. 20—23 u, lat. 37—40 u. 

Ad Adventbay, Mosselbay. 

quadridentula nov var. Semicellule e vertice vise circulari- no 0. 

tetragon&e angulis dentiformi-obtusis. 

Long. 21——24 u, lat. 36-39 u. 

Ad Adventbay,. Mosselbay. 

Forma mixta. Una semicellula a vertice visa tri- 

sona altera tetragona. Ad Mosselbay. 

VII. Cosmarium COoRDA. 

A. Subg. Cosmarium LUNDELL. 

C. punetulatum BREB. 

Ad Recherchebay, Green Harbour, Adventbay, Skans- 

bay, Cap Thordsen (Sauriehook), Mosselbay. 
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ß. triquetrum NORDST. 

No 

Ad Mosselbay. 

C. spetsbergense NORDST. 

Ad Adventbay. 

C. Botrytis MENEGH. 

Ad Sydcap, Cap Thordsen. 

©. tetraophthalmum (Kürz.) BREB. ff. Lundellii WITTR. 

(Gotl. och Öl. Sötvatt.-Alg.,pag. 56; C. tetraophthal- 

mum forma LUND. Desm. Suec. pag. 27). 

Long. 78 u, lat. 65 u, lat. isthmi 23 u. 

Ad Adventbay. 

©. ochthodes!)n.sp. (Euastrum margaritiferum FOCKE 

Physiol. Studien I, pag. 42, ex parte). Tab. VI, fig 3. 

C. mediocre, cireiter dimidio longius quam latius, fere 

elliptico-oblongum, incisura mediana profunda lineari angustis- 

sima; semicellule semicirculares 1. sepe subtriangulares la- 

teribus convexis, apice rotundato, sed medio apice sepissime 

leviter retus&, angulis inferioribus subrectis, margine dense 

crenat&, a vertice vise elliptice, e latere conspect& obovat& 

Membrana dense verrucosa, verrucis depressis in series sub- 

regulares radiantes (et concentricas) ordinatis, in apice se- 

micellule et in centro sepe minus distinctis. Latitudo isthmi 

tertia pars diametri transversalis, corporis; crassitudo fere 

dimidium longitudinis cellule. Nuclei amylacei bini ut mihi 

videtur. 

Lone. 70—90 u, lat. 51—66 u, crass. 34—43 u, lat 

isthmi 18—27 u. 

Ad Adventbay, Cap Thordsen. 

Cosmario Botryt. et C. tetraophthalmo maxime 

est affinis, sed differt verrucis subeylindrieis (sed brevibus) 

apice rotundato-truncatis; in ©. tetraophthalmo verru- 

ce triangulari-hemispheric® basi lata sunt, in C. Botryt. 

triangulares apice subacut®. 

1) öydwdns = verrucosus. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 32. N:o 6. [NO] 
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6. ©. Portianum ArcH. (Micr. Journ. VIII, pag. 235, tab. 11, 

fig. 8 et 9). 

Forma minor, incisura mediana minus profunda, gra- 

nulis in series horizontaliter dispositis. Cum Cosm. orbi- 

culari De Bary Conjug. tab. 6, fig. 49 et 50 fere prorsus 

congruit, sed non tam latus. | 

Long. 28—32 u, lat. 20 —22 u, crass. 18 u, lat. isthmi 

12—13 u. 

Ad Recherchebay, Adventbay, Cap Thordsen, Mosselbay. 

7. C. cymatopleurum NORDST. 

Long. 85—92 u, lat. 64 u, lat. isthmi 28—30 u. 

Ad Skansbay. 

8. C. holmiense LUND. « (Cfr. NORDST. Desm. Spets. p. 28). 

Ad Cap Thordsen (Sauriehook), Skansbay (forma maxi- 

ma: long. 98 u, lat. 51 u, lat. isth. 27 u, lat. apie. 36 u). 

ß. integrum LUND. 

Ad Sydcap, Recherchebay, Green Harbour, Skansbay, 

Cap Thordsen, Fairhaven, Mosselbay. 

9. C. homalodermum nov. sp. Tab. VI, fie. 4. (Cosm. pyra- 

midatum forma intermedia mihi in Bidr. Sydl. Norg. Desm. 

(Act. Univers. Lund., tom IX, 1873) pag. 19). 

C. mediocre, diametro cireiter quinta parte longius, pro- 

funde constrictum, sinu lineari angusto extremo ampliato; 

semicellule trapezice e basi subreniforme sursum subito 

angustatze lateribus subrectis 1. levissime retusis, dorso trun- 

cato sepe levissime retus&®, angulis superioribus obtusis, in- 

ferioribus late rotundatis; a vertice vise elliptico-oblonge, 

medio quam levissime tumid&; a latere conspect® ovat&. 

Latitudo apieis dimidio diametri transversalis corporis paulo 

minor. Corporis crassitudo dux partes diametri transver- 

salis. Membrana subtilissime (s&pe indistinete) punctata. 

Nuclei amylacei . . .? 

Long. 54—66 u, lat. 48—51 u, crass. 29—33 u, lat. 

isthmi 18—19 u, lat. apie. eire. 19—20 u. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

Ad Adventbay, Cap Thordsen. 

Cosmario pyramidato (forma excavata mihi 

Sydl. Norg. Desm. pag. 18) et C. cymatopleuro mihi 

proximum est, ab utroque differt longitudine cellule pr& 

latitudinem minore, ab illo defectu depressionis in centro 

semicellule 1), ab hoc membranä glabrä non undulata!); e 

fronte visum habitu fere C. Turpinii. 

©. pseudopyramidatum LUND. 

Forma spetsbergensis cum £ cerispulo (infra descript.) 

prorsus congruit, sed membranam margine undulatam non 

habet. 

Ad Recherchebay, Cap Staratschin, Adventbay, Cap 

Thordsen, Fairhaven, Mosselbay. 

. crispulum nov. var. Tab. VI, fig. 5. 

Semicellule a fronte vise margine subtiliter undulat 

(e latere ovat&, e vertice vise latissime elliptice apicibus 

subproductis).. Membrana dense sed evidenter punctata, 

crassa. Latitudo isthmi eireiter dus partes diametri trans- 

versalis corporis. 

Long. 43—53 u, lat. 30—39 u, crass. 23—24 u, lat. 

isthmi 16—22 u, crass. membr. eirc. 2 u. 

Ad Adventbay, Skansbay, Cap Thordsen, Fairhaven, 

Mosselbay. 

C. quadratum RAULFS. 

Long. 48—51 u, lat. 25—29 u. 

Ad Sydcap, Recherchebay, Adventbay, Cap Thordsen, 

Mosselbay. 

C. anceps LUND. 

Ad Green Harbour, Adventbay, Cap Thordsen, Fair- 

haven. 

C. granatum BREB. (in RALFS Brit. Desm. pag. 96, tab. 

32, fig. 6). 

1) Inde nomen specificum (öu«Aog = planus; deoue = pellis). 
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15. 

16. 

NORDSTEDT, DESMIDIE2Z ARCTOR. 

Semicellule a vertice vise elliptice, a latere conspect 

subovate. 

Long. 36 u, lat. 20 u, crass. 15 u, lat. isthmi 6 u. 

Ad Adventbay, Mosselbay. 

©. angustatum (WITTR.) NORDST. (Euastrum binale y 

angustatum WITTR. Gotl. och Öl. Sötv.-alg. pag. 50, 

tab. 4, fig. 8; Euastrum polare NORDST. Desm. spetsb. 

pag. 37, tab. 7, fig. 24). 

Ad Recherchebay, Adventbay, Skansbay, Cap Thordsen. 

. tgigonum nov. var. Tab. VI, fig. 6. 

Semicellule a vertice vise triangulares, angulis obtusis,, 

lateribus levissime retusis medio tumore instructis. 

Long. 42 u, lat. 24 u, lat. isthmi 14 u. 

Ad Sydcap. 

Tantum unum individuum a me visum est. 

C. arrosum nov. sp. Tab. VI, fig. 7. 

C. pusilium, ceireiter tam longum quam latum, in medio 

utrinque retusum, non incisum; semicellule tetragon& a basi 

lata sursum dilatate, lateribus rectis, angulis superioribus 

subrectis, dorso truncat&; a latere vise obovato-quadrate; 

a vertice conspect& subrectangulares-quadratz lateribus rectis 

utroque fine late truncat® et subtiliter 3-crenat® (ut in 

Euastr. eroso LUND.). Latitudo isthmi quattuor partes 

diametri transversalis corporis. Meınbrana glabra. 

Long. 10—16 u, lat. 10—15 u, crass. 9—13 u, lat. 

isthmi I—13 u. 

Ad Adventbay, Mosselbay. 

(Genere mihi dubium. 

©. bioculatum BREB. (in RALFS Brit. Desm. pag. 95; He- 

terocarpella bioculata BREB. Alg. Fal. p. 59, tab. III!). 

Dab, Wi mg er 

Long. 25—28 u, lat. 24—26 u, crass. 14 u, lat. isth- 

mi 9 u. 

Ad Adventbay. 
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Quum forma a nobis inventa nonnihil a forma in RALFS 

Brit. Desm. tab. 15, fig. 5 delineata differre videtur, eam 

delineo. «+. 

ß. triquetrum nov. var. Tab. VI, fig. 9. 

Semicellule e vertice vise trigon® lateribus rectis |. 

levissime retusis. 

Long. 22 u, lat. = long., lat. isthmi 10 u. 

Unum tantum individuum a me visum est inter formam 

ellipticam. 

17. C. suberenatum HANTZSCH (in RAB. Alg. Europ. N:o 1213 

cum descript). Tab. VI, fig. 10, 11. 

Semicellule apice plus minusve distinete quadricrenat&, 

lateribus (4-)6-crenate ad marginem versus subtilissime 

sranulat® (granulis superioribus binis), tumore subbasali 

seriebus circiter 5 granulorum ornato; a vertice vise ellip- 

tice apieibus truncato-retusis 1. rotundatis, medio utrinque 

s&pe granulis 5 paullo prominentibus; a latere vise ovate 

apice truncat&. 

Long. 23—36 u, lat. 18—26 u, crass. 12—19 u, lat. 

isthmi 3—11 u, lat. apicis 9—15 u. 

Ad Sydcap, Adventbay, Foulbay, Fairhaven, Mosselbay. 

Forsitan varietas Cosm. subspeciosi. 

B. triquetrum nov. var. Tab. VI, fig. 12. 

Semicellule a vertice vise trigone, angulis late rotun- 

datis, lateribus levissime retusis medio modice tumidis. 

Long. 28-34 u, lat. 23—28 u, lat. isthmi 12—13 u- 

Ad Sydcap, Fairhaven (yttre Norskön). 

18. ©. erenatum RALFS. 

Ad Sydeap, Green Harbour, Skansbay, Cap Thordsen, 

Fairhaven, Mosselbay. 

Pp. bierenatum NORDST. 

Ad Adventbay, Mosselbay. 
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19. ©. subspeciosum nov. sp. (Cosm. gemmiferum mihi in 

Desm. spetsb. pag. 27; C. crenatum De Not. Elem. Desm. 

Ital. tab. IV, n:o 34 fig. infera?). Tab. VI; fig. 13. 

C. submediocre, diametro tertia l. quarta parte longius, 

fere elliptico-oblongum, medio profunde constrietum, sinu 

lineari (extremo ampliato); semicellule subsemieirculares (e 

basi subangustata primum non admodum dilatate, sed mox) 

sensim semsimque angustat®, apice leviter quadricrenato 

subtruncat&, lateribus convexis 6—7-crenatis, angulis infe- 

rioribus subrectis,.supra isthmum tumore, non multo elevato, 

subeireulari 1. elliptico granulato granulis in series 5—6 

horizontales (subconvergentes) 1. irregulariter ordinatis, ad 

marginem versus subtiliter granulat granulis radiatim et 

concentrice dispositis, in seriebus 2 interioribus (et ad basin 

semicellule) singulis, in ceteris binis; e latere vise plus 

minus ovat&; e vertice conspect& elliptice apicibus late ro- 

tundatis, medio quam levissime tumide. Latitudo isthmi 

latitudine apicis cellularum paullo minor. Crassitudo cireiter 

dimidium diametri longitudinalis corporis. Latitudo apicis 

fere dimidium diametri transversalis cellule. Nuclei amy- 

lacei singuli(?). 

Long. 41—48 u, lat. 30—36 u, erass. 20—26 u, lat. 

isthmi 13—16 u, lat. apicis 15—20. 

Ad Adventbay, Foulbay, Fairhaven, Mosselbay. 

Cosm specioso proximum imprimis differt isthmo 

angustiore, tumore basali granulato (nbn seriebus granulorum 

basalibus horizontalibus), lateribus semicellularum magis 

conVvexis. 

20. ©. speciosum LUND. «a biforme NORDST. 

Ad Recherchebay, Cap Staratschin, Green Harbour, 

Skansbay, Cap Thordsen, Mosselbay. 

ß. simplex NORDST. 

Ad Green Harbour, Cap Thordsen. 

Semicellule e vertice et e latere vise interdum gra- 

nulis binis. 
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21. 

I) LED) 

C. pyenochondrum nov. sp. Tab. VI, fig. 14. 

C. mediocre, diametro quinta parte longius, subhexa- 

sonum, profunde constrietum, sinu lieari angustissimo; semi- 

cellule trapezice e basi lata recta sensim angustat®, dorso 

quadrierenato late truncat®, angulis et inferioribus et supe- 

rioribus obtuse rotundatis, lateribus modice convexis crenatis 

crenis eireiter 6, ad basin 9—12 seriebus granulorum verti- 

calibus (l. sepe paullo radiantibus), ad marginem versus et 

in ipso margine granulate, granulis (1. sepe muriceibus bre- 

vibus) binis (in apice semic. ternis) radiatim et concentrice 

dispositis, areä parva supra granula basalia nudå; e vertice 

vise elliptico-oblonge, a basi ipsa vise medio utrinque le- 

vissime tumide; a latere conspect® rectangulares angulis 

superioribus rotundatis, utringue tumore basali (spe fere 

indistincto). Crassitudo eireiter dimidium diametri longitu- 

dinalis corporis. Latitudo isthmi dimidium diametri trans- 

versalis cellule, latitudine apieis paullo minor. Nuclei amy- 

lacei bini(?). 

Long. 58—64 u, lat. 43—53 u, crass. 30—33 u, lat. 

isthmi 21—24 u, lat. apieis 23—27 u. 

Ad Recherchebay, Adventbay, Foulbay, Fairhaven. 

Cosmario specioso proximum differt latitudine cel- 

lule longitudinem fere zquante et granulis (sepe magis 

evolutis) crebrioribus !) (et nucleis amylaceis binis?). 
+ 

C. pulcherrimum ß. boreale NORDST. . 

Long. 52 u, lat. 37 u, lat. isthmi 21 u. 

Ad Mosselbay. 

©. nasutum NORDST. c. forma granulata. 

Ad Recherchebay, Green Harbour, Foulbay, Fairhaven, 

Mosselbav. 

24. C. cyelicum LUND. * arcticum NORDST. 

Ad Recherchebay, Cap Thordsen, Fairhaven, Mosselbay. 

!) Ex quo species nomen habet (rvzvos = creber; Zuvdoos — granulum). 

x 
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25. C. Phaseolus BREB. ß. elevatum NORDST. (Sydl. Norg. Desm. 

pag. 17, fig. 5). - : 

Long. = Lat. = 27 u, crass. 19 u, lat. isthmi 11 u. 

Ad Mosselbay. 

Unum tantum individiuum a me visum. 

26. C. Schliephackeanum GRUN. (in RaAB. Fl. Eur. Alg. sect. 

III, pag. 167). Tab. VII, fig. 15. 

Forma spetsbergensis. Semicellule e vertice vise 

subrhomboideo-elliptice. medio utringue verruca depressa 

(s&pe vix visibili) ornate; a latere conspect® obovato-circu- 

lares apice truncato-rotundat@; membrana achroa. Zysgo- 

spor& glabr&, rectangulares, lateribus paullum tumidis, apiei- 

bus subretusis (l. interdum elliptice apieibus rotundatis, 1. 

plus minusve irregulares, fere ut in Cosmario tincto), a 

latere vise ovales, a vertic® conspect& circulares, membrana 

plumbea, semicellulis residuis. 

Long. 10—13 u, lat. 12—13 u, crass. I—10 u, lat. 

isthmi 7—8 u. Long. zygosp. 21—22 u, lat. 14—18 un. 

Ad Adventbay (c. zygospor.), Cap Thordsen (Sauriehook). 

27. C. subreniforme nov. sp. Tab. VI, fig. 16. 

C. submediocre, fere tam longum quam latum, profunde 

constrietum, sinu lineari angustissimo extremo ampliato; 

semicellule reniformes apice non producto truncato indistincte 

erenulato-dentieulat®, margine laterali granulis parvis cir- 

eiter 7--8 pradito, granulate granulis subirregulariter di- 

spositis, in centro nullis, sed tumore basali minus elevato 

granulato granulis in series 5 verticales (apieibus paullo 

convergentes) instructe; a vertice vise anguste elliptice 

sranulate, granulis in series transversales dispositis, in centro 

nullis, medio utrinque tumore parvo granulato predite; a 

latere vise ovato-circulares. Latitudo dorsi dimidio dia- 

metri transversalis corporis paullo minor; latitudo isthmi 

tertia pars, crassitudo corporis du&e partes latitudinis cellulze. 

Nuclei amylacei? 
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28. 

Long. 36—37 u; lat. 31—33 u, crass. 22 u, lat. isth- 

mi 10—11 u; lat. apieis 13—14 u. 

Ad Sydcap, Fairhaven (Yttre Norskön). 

A Cosmario Sportella BR&£p. (List. Desm. pag. 303, 

tab. 1, fig. 13) differt tumore basali seriebus granulorum 

verticalibus (non centrali granulis concentrieis), dorso nec 

producto nec dilatato. Cosmario ornato proximum differt 

sranulis minoribus, dorso altiore late rotundato, medio late 

truncato non producto, et tumore basali. Verisimiliter ©. 

ornatum AUCT. nonnullas species complectitur. 

©. costatum nov. sp. (C. crenatum *costatum NORDST. 

Desm. Spetsb. pag. 30, tab. 6, fig. 9, char. em.). Tab. VI, 

or 17. 

C. submediocre, diametro eirciter tertia parte longius, 

profunde constrietum, sinu lineari angustissimo; semicellul& 

subtrapezice paullo infra medium mox sursum attenuate, 

dorso lato quadricrenato (crenis levissime emarginatis) trun- 

cat&, lateribus inciso-crenatis crenis 4—5 apice levissime 

emarginatis (inferioribus 1—3 sepe integris, paullo minori- 

bus), »granulis basalibus in jugis vel costis (unde nomen 

specificum) verticalibus» 5—7 »positis, tumorem basalem 

efficientibus», ad marginem versus subtiliter granulate gra- 

nulis in series concentricas et radiales regulariter ordinatis, 

binis (exceptis granulis intimis et ad basem versus); a ver- 

tice vise elliptice medio ventricos®, a latere rectangulares 

angulis superioribus rotundatis, utrinque tumore basali magno. 

Nuclei amylacei singuli. Latitudo isthmi fere dimidium dia- 

metri transversalis corporis, latitudine apicis paullo minor. 

Crassitudo corporis cireiter dux partes latitudinis. 

Long. 38—43 u, lat. 30—35 u, crass. 20—25 u, lat. 

isthmi 14—15 u, lat. apieis 16—18 u. 

Ad Adventbay, Cap Thordsen, Foulbay, Fairhaven, 

Mosselbay. 

ß. triquetrum NORDST. (Cosm. abnorme 8 triquetrum 

NORDST. Spetsb. pag. 32, tab. VI, fig. 15, char. em.). 
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Granula fere ut in forma elliptica ordinata; series gra- 

nulerum in tumore basali 3—5. 

Long. 38—48 u, lat. 23—30 u. 

Ad Foulbay, Fairhaven, Mosselbay. 

Nunc, permulta formarum et trigon& et elliptice exempla 

inspiciendi data mihi copia unius utramque esse speciel, 

non, ut in Desm. Spetsb. pag. 30 et 32 existimavi, dua- 

rum mihi persuasi. 

Una tantum semicellula forma « a me inventa est, cujus 

alterum latus tumoribus 2 centralibus horizontaliter dispositis 

(ut in Cosm. Turpini form. LUND. Desm. Suec. pag. 29) 

ornatum est, alterum tumore uno, que forma tanquam lo- 

cum tenet inter « et pg. | 

C. Quasillus LUND. 

Ad Sydcap. 

©. biretum BREB. (in RALFS Brit. Desm. pag. 102, tab. 16, 

fig. 5). 

Long. 54—66 u, lat. 50—66 u, crass. 35—42 u, lat. 

isthmi 19—21 wu. 

Ad Sydcap. 

Forma supernumeraria. Semicellule tumoribus ternis 

horizontaliter dispositis, lateralibus plus minus distinctis, 

lateribus s&pe leviter retusis. Tab. VII, fig. 18. 

Hab. una cum forma typica. 

trigibberum nov. subspec. Tab. VI, fig. 19. 

Forma major, diametro quinta parte longior; semicellul: 

lateribus sepissime leviter retusis, tumoribus ternis horizon- 

talibus minus elevatis conformibus; a vertice visis oblong® 

lateribus triundulatis; a latere conspecte obovato-circulares. 

Long. 90-100 u, lat. TA-82 uu, crass. 45—48 u, lat. 
isthmi 30 -33 u. 

Ad Sydcap. 

©. hexalobum NORDST. 

Ad Recherchebay, Mosselbay. 
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32. 

33. 

II. 

C. protumidum NORDST. a et y evolutum. 

Granula in tumore basali sepe in series verticales api- 

cibus convergentes ordinata. 

Ad Recherchebay, Green Harbour, Adventbay, Cap 

Thordsen, Fairhaven, Mosselbay. 

C. einetutum nov. sp. Tab. VII, fig. 20. 

©. submediocre, eireiter tertia parte longius quam latius, 

fere elliptico-oblongum, medio pallum constrietum, sinu line- 

ari non angusto; semicellule brevi pyramidales sursum magis 

magisque sed leviter attenuat®, dorso quadricrenato trun- 

cat®, lateribus levissime convexis (l. interdum fere rectis) 

eirciter 5-crenato-dentatis, angulis inferioribus rectis ad 

marginem versus granulat®, granulis in series regulares con- 

centricas ordinatis (superioribus binis), ad basin jugis 10 

brevibus (2—3-granulatis) verticalibus; a vertice vise late 

elliptice apicibus subproductis; a latere conspect® ovat®, 

apice late rotundate, utrinque tumore,parvo basali. Lati- 

tudo isthmi tres partes, latitudo apicis tres quint® partes 

diametri transversalis corporis. Crassitudo cellul& latitudine 

isthmi paullo major. 

Long. 40 u, lat. 28—33 u, crass. 23 u, lat. isthmi 

20—24 u, lat. apieis 17 u. 

Ad Sydcap, Fairhaven (Yttre Norskön). 

©. attenuatum BREB. (in RALFS Brit. Desm. pag. 110, tab. 

17, fig. 9). Forma latior. 

Long. 58 u, lat. 34 u. 

Ad Adventbay. 

C. parvulum BREB. (List. Desm. pag. 133, tab, 1, fig. 18). 

Tab. VII, fig. 21. 

Forma semicellulis apice quam levissime emarginatis, 

lateribus medio subretusis, a ‘vertice visis subeircularibus, 

utroque fine paullum tumidis; a latere conspectis subovatis. 

Cosmario ancipiti proximum imprimis differt defeetu 

sinus linearis. x 
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Long. 28—29 u, lat. 15—18 uw, crass. 11—12 u, lat. 

isthmi 11—13 u. 

Ad Adventbay. 

C. arctoum nov. sp. Tab. VII, fig. 22. 

C. minimum, fere quarta parte longius quam latius, 

medio leviter angustatum $inu nullo, a latere visum cylin- 

dricum apicibus rotundato-truncatis; semicellule late ob- 

ovat&, apice truncat&, lateribus fere rectis, angulis superi- 

oribus obtuso-rotundatis; a vertice vise late elliptice. Mem- 

brana glabra, s&pe luteola. 

Long. 17—18 u, lat. 13—15 u, crass. 11—12 u, lat. 

isthmi 11—13 u. 

Ad Adventbay, Mosselbay. 

C. erucifero DE BARY proximum differt cellulis la- 

tioribus, a vertice visis ellipticis, non eircularibus, et veri- 

similiter structurä masse chlorophyllos®. 

Exemplum unum ex Adventbay membranä achroä, la- 

teribus semicellularum paullo magis convexis, tam longum 

quam latum inter hanc speciem et Cosm. globosum form. 

(vide infra) fere intermedia esse videtur. Long. 15 u, lat. 

isthmi 12 w, crass. 11 u. Tab. VII, fig. 23. 

. trigonum nov. var. 

Semicellule a vertice vise trigon®, membranä achroa. 

Long. 20—21 u, lat. 15—-16 u, lat. isthmi 13—14 u. 

Ad Adventbay, Mosselbay. 

Heec forma hanc ad speciem verisimiliter pertinet. Si- 

millimam formam ex Grönlandia membrana luteola vidi. 

Forma mixta. Una semicellula a vertice visa trigona, 

altera elliptica. Unum exemplum ex Mosselbay. Tab. VIL 

fig. 24. 

C. globosum BULNH. (in Hedwigia II, pag. 52). 
Forma brevior, minus crassa. Long. 22 u, lat. 17—18 u, 

erass. 16 u, lat. isthmi 14—15 u. Ad Adventbay. Tab. VII, 
fig. 25. 
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37. 

38. 

39. 

C. pericymatium nov. sp. Tab. VII, fig. 26. 

C. mediocre eireiter dimidio longius quam latius, medio 

parum constrietum, incisura mox ampliata; semicellule sepe 

fere tres partes circuli efficientes (interdum lateribus minus 

convexis fere late semielliptice), margine subtiliter undu- 

late 1); a vertice vise ceirculari ovales, a latere conspects 

obovato-semielliptice. Latitudo isthmi quattuor partes dia- 

metri transversalis corporis. Crassitudo cellule latitudine 

isthmi paullo major. Membrana crassa, dense punctata. 

Long. 40—51 u, lat. 28—32 u, crass. 24—27 u, lat. 

isthmi 23—25 u. 

Ad Skansbay, Cap Thordsen (Sauriehook), Fairhaven 

(Yttre Norskön). | 

Cosmario tumenti proximum imprimis differt dorso 

semicellularum rotundato, non truncato, et defectu granu- 

lorum. Forsitan forma Euastri integerrimi EHRENH. 

(Infus. p. 163, tab. 12, fig. 9)! 

B. Subg. Pleurotsniopsis LUNDELL. 

C. Debaryi ARCHER (in Pritch. Infus. pag. 735; Pleuro- 

tenium cosmarioides DE BARY Conjug. pag. 75, tab. 

5, fig. 32—33). 

Forma spetsbergensis apices paullo magis rotundatos 

habet quam fig. ab cl. DE Bary |. c. data (cfr LUNDELL 

Desm. Suec. pag. 52) et sinum parum subangustum. Tab. 

VII, fig. 27. 

Long. 123—130 u, lat. 64--70 u, crass. 57 u, lat. 

lat. 42—47 u. 

Ad Adventbay. 

C. Cucumis RALFS (Brit. Desm. pag. 93). 

Forma major non tam profunde constricta quam ang- 

lica membranä crassä (circ. 4,5 u). Tab. VIII, fig. 28. 

Long. 100—107 u, lat. 56—66 u, lat. isthmi 40—43 u. 

Ad Adventbay, Mosselbay. 

!) Unde nomen specificum (770? = circum, zuvuazıov = parva unda). 
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NORDSTEDT, DESMIDIE® ARCTOA. 

Exempla nonnulla e Mosselbay latitudine minore vero- 

similiter huc pertinet. Long. 96—98 u, lat. 51—52 u, lat. 

isthmi 35—36 u. Tab. VIL, fig. 29. 

C. annulatum (NÄc.) DE BAry (Conjug. pag. 72; Dy- 

sphinetium (Caloeylindrus) annulatum NÄc. Gatt. ein- 

zel. Alg. pag. 111, tab. 6, F-.). 

Semicellule a vertice vise margine verrucis 19 ornate. 

Ad hoc subgenus verisimiliter pertinet. 

Long. 36—40 u, lat. 18—22 u. 

Ad Mosselbay. 

VIII. Buastrum EHRENB. 

E. tetralobum nov. sp. Tab. VII, fig. 30. 

E. mediocre, tertia parte longius quam latius, ellipti- 

cum, incisura mediana profunda angustissima extremo am- 

pliata; semicellule semicireulari-semiellipticz, quadrilobe 

(unde nomen specificum), lobis superioribus incisura modice 

ampliata inter se discretis, ab inferioribus sinu angustissimo 

diseretis, ömnibus bilobulat®, lobulis sinu semielliptico di- 

scretis, apice emarginato-bifidis, laciniis obtusis I. truncato- 

emarginatis, paullo supra isthmum tuberculo parvo, ad basin 

loborum tuberculo emarginato ornat®, lobis tubereulis mi- 

noribus integris (1. emarginatis) praditis; a vertice visis 

ovales margine crenato-dentat&; a latere vise ovate. Lon- 

gitudo incisurarum semicellule fere quarta pars, crassitudo 

dimidium latitudinis corporis. 

Long. 87--88 u, lat. 60—62 u, crass. 30—33 u, lat. 

isthmi 26—28 u. 

Ad Adventbay parce. 

E. elegans Kürz. (RALFs Br. Desm. tab. 14, fig. 7 b). 

Long. 36 u, lat. 24 u. 

Ad Adventbay. 

E. rostratum RALFS. 

Ad Mosselbay. 
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4. E. binale RALFS * dissimile nov. subsp. (Eu. binale NORDST. 

Desm. Spetsb. pag. 37). Tab. VIII, fig. 31. 

Semicellule lobis basalibus simplieiter repandis (cfr 

RALFS Brit. Desm. tab. 14, fig. Sc) angulis (lob. bas.) a 

vertice visis inter se dissimilibus (unde nomen specificum), 

superioribus retusis, inferioribus integris; a vertice vis 

subrectangulares medio utrinque tumore parvo instruct&, 

apicibus truncatis excavatis (ut supra descript.); a basi ipsa 

vise elliptice apieibus obtusiusculis. 

Long. 28—29 u, lat. 18—22 u, crass. 16 u, lat. isth- 

mi 7—8 u. 

Ad Recherchebay, Adventbay, Cap Thordsen, Mosselbay. 

5. E. crassicolle LUND. ß. dentifera nov. var. Tab. VIII, fie. 32. 

Semicellule »sub polo utringue dente acuto prominente» 

pr&dite ut in Euastro eleganti; membrana glabra. 

Long. 30—34 u, lat. 16 -18 u, crass. 11—12 pu, lat. isthmi 

7 u, lat. apicis 12 u. 

Ad Adventbay, Mosselbay. . 

IX. Staurastrum MEYEN. 

1. S. subsphericum nov. sp. Tab. VII, fie. 33. 

S. mediocre, biscoctiforme, medio modice constrietum, 

incisura obtusangula; semicellule fere circulares, quinque 

fere partes circuli efficientes, I. latissime transverse elliptic®; 

a vertice vise 3—5-(—8-?)angulares, lateribus convexis, 

angulis late rotundatis. Membrana subgranulato-punctulata. 

Latitudo cellule ceirc. dux partes diametri longitudinalis; 

latitudo isthmi fere due partes diametri transversalis cor- 

poris. (Nuclei amylacei singuli ut nobis quidem videtur). 

Forma triangularis. 

Long. 48 u, lat. 30—32 u, lat. isthmi 24 u. 

Ad Sydcap. 

Forma 4—5-(8-)angularis. 

Long. 50—59 u, lat. 34—39 u, lat. isthmi 21—24 u. 

Ad Fairhaven. 
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2. S. muticum BREB. 

Ad Mosselbay. 

3. S. orbiculare (EHRENB.) RaLrs (Brit. Desm. pag. 125, 

tab. 21, fig. 5; Desmidium? orbiculare EHRENB. Abh. 

d. Berl. Ak. 1833, pag. 292, sec. aut.). 

Long. 32 u, lat. 27 u. 

Ad Mosselbay parce. 

4. S. pachyrynchum nov. sp. Tab. VII, fig. 34. 

S. mediocre, tam longum quam latum, profunde con- 

strietum, sinu subreetangulo amplo; semicellule e basi an- 

susta sursum valde dilatate, (in forma trigona) subcunei- 

formes dorso subtruncate 1. (in forma 4—5-gona) semi- 

elliptieis dorso paullum convexo, angulis rotundato-obtusis, 

levissime oblique sursum versis membranä valde incrassatä 

(unde nomen specificum) instructis; a vertice vise 3—5- 

son&, lateribus concavis, angulis rotundato-obtusis.. Mem- 

brana eglabra (l. subtilissme punctata). Latitudo isthmi 

eireiter tertia pars diametri transversalis corporis. 

Forma 3-gona. 

Long. 32—38 u, lat. isthmi 12 u. 

Forma 4—5-gona. 

Long. 37—45 u, lat. isthmi 13—15 u, crass. (f. 4-gon.) 

31—36 u. | 

Ad Adventbay, Cap Thordsen, Mosselbay. 

Staurustrum Clepsydra NORDST. a, cui nostra 

species maxime est affinis, differt angulis obtusis angustiori- 

bus membrana minus incrassata, et 8 angulis acuminatis. 

5. S. Bieneanum Rap. (in Rab. Alg. Europ. n:o 1402 (anno 

1862); Didymidiun (Staurastrum) muticum BREB. c Biene- 

anım REINSCH Ale. Flor. von Franken pag. 151; St. orbi- 

culare RALFS b. Bieneanum RAB. Flor. Eur. Alg. Ale. II, 

pag. 200; St. Clepsydra NORDsST. Desm. Spetsb. pag. 38, 

non Desm. Bras.). Tab. VIII, fig. 35. 
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& 

(Le) 

Forma spetsbergensis. Incisura mediana mox di- 

latata; semicellule a vertice vise in forma trigona lateribus 

rectis (l. interdum medio leviter convexis), in forma tetra- 

gona leviter concavis. Membrana subtiliter punctata. 

Long. 36—42 u, lat. 3438 u, crass. 24—28 u, lat. 

isthmi 12—14 u. 

Ad Adventbay, Mosselbay. 

S. minutissimum REINSCH. Forma tetragona. Tab. VII, 

fig. 36. 

Long. 15 u, lat. 17-u, erass. 15 u, lat. isthmi 13 uw. 

Ad Mosselbay. 

Staurastrum sp.? Tab. VII, fig. 37. Annon forma trigona 
perpusilla Staurastri minutissimi. Long. = Crass. 9 w, lat. isth- 
mi 5 u. Ad Adventbay parecissime. 

S. lanceolatum ARCH. 

a. Forma minor, 3-gona. 

Long. 15 u = Lat. 

Ad Cap Thordsen, Mosselbay. 

b. Forma media, 3-gona. 

Long. 1823 u, lat. 202] u, lat. isthmi 11 u. 

Ad Adventbay, Fairhaven, Mosselbay. 

ce Forma major, 3—4-gona. 

Long. 26—29 u, lat. 26—28 u, lat. isthmi 13 u. 

Ad Mosselbay. 

S. margaritaceum (EHRENB.) MENEGH. (in Linnea 1840, 

pag. 227; RALFS Brit. Desm. pag. 134, tab. 21, fig. 9; 

Pentasterias margaritacea EHRENB. Inf. pag. 144 sec. 

auct.). Forma 5—7-oona. 

Long. 28-29 u, lat. 28—30 u, lat. isthmi 9—10 u. 

Ad Cap Thordsen, Mosselbay, 

S. tricorne MENEGH. RALFS o. 

Ad Recherchebay, Adventbay, Foulbay, Fairhaven, 

Mosselbay, Gasöarne. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 6. 3 
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Forma ad y semilunare WITTR. (Gotl. och Öl. Sötv.- 

Ale. pag. 52, tab. 4, fig. 9) accedens ad Adventbay, Fair- 

haven. | 

S. punctulatum BREB. Forma 3—5-gona. 

Long. 40—52 u, lat. 37—48 u, lat. isthmi 13—21 u. 

Ad Adventbay, Cap Thordsen, Foulbay, Fairhaven, 

Mosselbay. 

Forma 4-gona valde ad St. turgescens DE Nor. 

Desm. Ital. fig. 43 accedens. 

S. pygmeum WITTR. (Gotl. och Öl. Sötv.-Alg. pag. 53, 

tab. 4, fig. 10; BREB. in RALFS Brit. Desm. pag. 213, tab. 

35, fig. 26?). 

Forma 3-gona. 

Long. 40 u, lat. 38 u, lat. isthmi 17 u. 

Ad Recherchebay, Adventbay, Cap Thordsen, Fairhaven. 

Forma 4—5-gona. Semicellule a vertice vise lateri- 

bus leviter concavis. 

Long. 32 u, lat. 30—32 u. 

Ad Foulbay, Fairhaven, Mosselbay. 

Exempla nonnulla ex Adventbay et Mosselbay aculeo 

gracili parvo in angulis sito ad S. lunatum RALFS Brit. 

Desm. pag. 124, tab. 34, fig. 12 accedunt. 

S. polymorphum BREB. (imel. S. proboscideum (BREB.) 

ARCHER). 

Ad Recherchebay, Cap Thordsen, Adventbay, Foulbay, 

Fairhaven, Mosselbay. 

S. Brebissonii ARCHER. 

Forma 3—5-gona. 

Long. 32—40 u, lat. 34—37 u, isthmi 10—16 u. 

Ad Adventbay, Cap Thordsen, Fairhaven, Mosselbay 

(f. 5-gon.). 

S. pilosum (NÄG.) ARCH. (in Pritch. Infus. pag. 739; Phy- 

castrum (Amblyactinium) pilosum NÄc. Gatt. einz. Alg. 

pag. 126, tab. SA, fig. 4). 
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Forma 4-gona. 

Long. 44 u, lat. 38 u. 

Ad Fairhaven parcissime. 

15. 8. sawonicum BULNH. 

Forma 3-gona. 

Ad Sydcap, Recherchebay, Adventbay, Foulbay, Fair- 

haven, Mosselbay. 

Forma 4-gona. Semicellule a vertice vise leviter 

concavis. 

Ad Fairhaven, Mosselbay. 

16. S. megalonotum nov. sp. Tab. VII, fie. 38. 

C. mediocre, fere tam longum quam latum, medio pro- 

funde constrictum, sinu acutangulo ampliato; semicellule a 

fronte vise 1) subhexagono-fusiformes, dorso alto subproducto?) 

truncat& 1. leviter retus®, angulis superioribus in aculeum 

produetis, lateribus superioribus leviter retusis, inferioribus 

subrectis, utroque fine angustate et in aculeum product; 

a latere?) vise tetragon&, granulato-spinulos® granulis |. 

spinulis in series verticales dispositis in medio nullis, infra 

dorsum in medio aculeis binis; a vertice vise tetragon®, 

lateribus modice retusis, angulis in aculeum productis trans- 

verse eranulato-spinulosis, intra angulum quemque paullo 

intra marginenrf lateralem aculeis binis (l. rectius prominentiis 

parvis in aculeum productis granulato-asperatis), margine 

spinulos& in medio spinulis nullis, membranä in centro gla- 

brå subtiliter punctatä. Latitudo isthmi dimidio diametri 

longitudinalis cellule paullo minor. 

Long. s. acul. 42 —46 u, lat. 47-50 u, crass. 33 —36 

u, lat. isthmi 16—21 u. 

Ad Adventbay. 

!) In quo situ anguli 3 ad speetatorem versi sunt. 

2) Unde nomen speeificum (u&yas== magnus et vwrtos = dorsum). 

3) In quo situ anguli tantum 2 sunt conspieui. . 
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17. 

18. 

Interdum incisura mediana non tam ampla est quanr 

in figura nostra, quo fit, ut semicellule magis quadrato- 

trapezice sint. 

S. oligacanthum BREB. (in litt. sec. ARCHER in Dub]. micr. 

Club. p. 55—56, 1866). Forma 4-gona. Tab. VII, fig. 39. 

Long. = Lat. = 45 u, crass. 35 u, lat. isthmi 25 u. 

Ad Adventbay. 

Hujus speciei ut nondum delineate quum determina- 

tionem meam non omnino certam putarem, form& a me 

invent® effigiem adumbravi. 

S. sexcostatum BREB. (in Linnea 1840 pag. 228; RALFS 

Brit. Desm. tab. 23, fig. 5). 

Long. 44—46 u, lat. 38—40 u, lat. isthmi 16—20 u. 

Ad Foulbay, Mosselbay. 

S. amoenum HILSE f. spetsbergensis. 

Ad Fairhaven, Mosselbay. 

S. rhabdophorum nov. sp. Tab. VII, fig. 40. 

S. eylindricum, diametro dimidio longius, medio leviter 

constrietum, sinu introrsum paullo dilatato; semicellule qua- 

drat&, in parte inferiore jugis (margine subtiliter verrucosis) 

longitudinalibus ornat&, dorso truncato margine verrucis 

emarginato-truncatis nonnullis, ad marginem serie verru- 

carum similium ornato, lateribus leviter retusis; a vertice 

vise fere eireulares margine crenato-verrucos&, intra mar- 

ginem serie verrucarum. Latitudo isthmi tres partes 1. ultra 

diametri transversalis corporis. 

a. Forma trigona. Semicellule a vertice vise tri- 

angulari-circulares, margine verrucis 15 (= 3 x 5), intra 

marginem verrucis I(—= 3x3), a basi vise margine verrucis 

vulgo 18 (= 3x6), interdum 16—17. 

b. Forma tetragona. Semicellule a vertice vise 

margine verrucis 20 (= 4x5), intra marginem verrucis 12 

(=4x3); a basi ipsa vise margine verrucis 20 (=4x 5) — 19. 

Ad Green Harbour, Adventbay, Mosselbay. 
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21. S. spongiosum BREB. (in MENEGH. Syn. in Linnea 1840 

pag. 229; RAaurs Brit. Desm. tab. 23, fig. 4). 

Forma 3-gona. | 

Long. s. acul. 38 u, lat. 31, lat. isthmi 15 p.: 

Ad Green Harbour, Mosselbay. 

Forma 4-gona. 

Lat. 30 u. 

Unum tantum exemplum a me visum est ex Adventbay. 

S. scabrum BREB. (in Raurs Brit. Desm. pag. 214, tab. 
35, fig. 20). Ad Fairhaven forma est inventa, qua hanc ad 
speciem fortasse pertineat. Long. 30 w, lat. 28—30 u, lat. 
isthmi 11 u. 

ND NN S. acarides NORDST. 

Ad Recherchebay, Mosselbay. 

I. Desmidie® ex insulis Nowaja-Semlja et ad fretum 

Jugor Sharr. 

Species non plus 23 infra enumeratas inter muscos ab Aa- 

saard anno 1871 in expeditione Rosenthaliana ad Matotschkin 

Sharr et ad Jugor Sharr collectos inveni, quas omnes tribus 

exceptis (Closterio rostrato, Cosmario sinuoso 8 decedenti et 

Cosm. obliquo) quoque in insulis spetsbergensibus invenerunt. 

hujus rei investigatores. 

I. Cylindrocystis MENEGH. 

1. C. Brebissonii MENEGH. Ad Matotschkin Sharr. 

II. Closterium NITZscH. 

I. C. striolatum EHRENB. cum form. tumida. Ad Matotsch- 

kin Sharr. 

DD ©. Diane RALFS. Ad Matotschkin Sharr. 

3. C. rostratum EHRENB. (Abh. d. Berl. Ak. 1831, p. 67; In- 

fus. pag. 97, tab. VI, fig. 10). Ad Matotschkin Shaır. 

Il. Cosmarium CorDA. 

1. C. punctulatum BRÉB. Ad Matotschkin Sharr. 
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11. 

12. 

NORDSTEDT, DESMIDIEZ ARCTOA. 

C. ochthodes NoRDST. Ad Matotschkin Sharr et Jugor 

Sharr. 

©. eyclicum LUND. * arcticum NORDST. Ad Matotschkin 

Sharr. 

C. holmiense LUND. «a et B integrum. Ad Jugor Sharr. 

C. pseudopyramidatum LUND. Cum forma spetsbergensi 

prorsus congruit. Ad Jugor Sharr. 

C. quadratum RALFS. Ad Matotschkin Sharr. 

C. sinuosum LUNDELL (Desm. Suee. pag. 47) 8 decedens 

(REINSCH) (Cosmarium plicatum ? c decedens REINSCH 

in Act. Societ. Senckenb. vol. VI (1867), pag. 114, tab. 

XXIL, C. II. 7). Long. 48—51 u, lat. 23—28 u, crass. 

18—20 u, lat. isthmi 18—22 u, lat. apic. 23—28. 

Ad Jugor Sharr in insula Waigatsch. 

Hx&c forma cum figura citata Reinschiana fere prorsus 

congruit, sed paullo major membranä dense subtiliter pustu- 

lato-punetatä. Tab. VIII, fig. 41. 

C. anceps LUND. cum forma crispula (Cfr. NoRDST. Sydl. 

Norg. Desm. p. 24). Ad Jugor Sharr. 

C. granatum BREB. ß elongatum NORDST. Long. 50—59 

w, lat. 29—30 u. Ad Jugor Sharr. 

C. angustatum (WITTR.) NORDST. (Euastrum polare 

NORDST.). Ad Jugor Sharr. 

C. speciosum LUND. & biforme NORDST. et 8 simplex NORDST. 

Ad Jugor Sharr. 

C. crenatum RALFS Crenz laterales 4. Long. 43 u, lat. 

28 u; eren& lat. 3: Long. 38 u, lat. 28 u. Ad Matotsch- 

kin et Jugor Sharr. 

C. obliguum NORDST. (Sydl. Norg. Desm. pag. 23, tab. I, 

fig. 8), form. minor. In insula Waigatsch ad Jugor Sharr. 

C. nasutum NORDST. Ad Matotschkin Sharr. 

@: protumidum NORDST. y evolutum NORDST. Ad Matotsch- 

kin et Jugor Sharr. 
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16. €. pulcherrimum NORDST. 8 boreale NORDST. Ad Matotsch- 

1. 

2. 

5% 

kin Sharr. 

IV. Staurastrum. 

S. pachyrhynehum NoRDST. Ad Matotschkin Sharr. 

S. tricorne MENEGH. Ad Matotschkin Sharr. 

S. Brebissonii ARCH. Ad Matotschkin Sharr. 

III. Desmidie® ex Lapponia Rossica. 

Ejus regionis quum muscos exsiccatos aliquot ab V. F. 

BROTHERO collectos inspicerem, factum est ut 31 species, exque 

si a 15 discesseris, in insulis spetsbergensibus non invent&, mihi 

in conspectum venirent. Atque etiam quod unam Micrasteriam 

Tetmemoros duos, quibus generibus prorsus careat spetsbergensis 

regio, in eo numero repperi, documento esse videtur, aliquid ve- 

getatione eas terras inter se differre. Trigonam etiam Cosmari- 

orum formam (C. venusti) jisdem locis natam inveni. 

I. Cylindrocystis MENEGH. 

C. Brebissonii MENEGH. Ad Dolgaja guba pr. Svjätoi nos 

ad rupes irroratas inter Hypnum polare. 

I. Penium Brk». 

P. Digitus (EHRENB.) BRÉB. (in RALFsS Brit. Desm. pag. 
150, tab. XXV, fig: 3; Closterium Digitns EHRENB. 

Infus. pag. 94, tab. VI, fie. 3). Ad Kantalaks. 

Il. Closterium NITZSCH. 

C. striolatum EHRENB. Ad Kantalaks. 

C. juncidum RALFS (Brit. Desm. p. 172, tab. XXIX, fie. 

6). Ad Kantalaks. 

(Of moniliferum (BORY) EHRENB. (Infus. pag. 90, tab. N 

fig. 16, Lunulina monilifera BORY sec. Auct,). Ad Dolgaja 

guba pr. Svjätoi nos. 

C. Diane RALFS. Ad Kantalaks. 
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na & 

10. 

IV. Tetmemorus RALFS. 

T. granulatus (BREB.) RALFS (in Ann. Nat. Hist. vol. XIV, 

tab. VIII, fig. 2; Closterium granulatum BREB. in 

MENEGH. Synops. 236). Ad Kantalaks. 

T. levis (Kürz.) RALFS (Brit. Desm. pag. 146, tab. XXIV, 

fig. 6; Closterium leve Kürz. Phycol. Germ. pag. 132). 

Ad Kantalaks et Teriberka. 

V. Cosmarium CoRDA. 

C. reniforme ARCHER (in Journ. of Botany 1874, pag. 92; 

cfr. ARCH. in Dubl. Mier. Club. p. 198 (1868); non Cym- 

bella reniformis AG. Conspect. cerit. Diatom. pag. 10 

(= Meridion sp. Lieblein in Bot. Zeit. 1830 pag. 315, tab. 

fig. 2)). Long. 46 u, lat. 54 u, crass, 26 u. Ad Kantalaks. 

C. punctulatum BREB. Ad Kantalaks et Ponoj. 

C. Brebissonii MENEGH. (Synops. pag. 219; LUNDELL, 

Desm. Suec. pag. 27). Ad Kantalaks. 

OC. tetraophthalmum (Kütrz.) BREB. 8 Lundellii WITTR. 

(Gotl. och Öl. Sötv.-Ale. p. 56). Long. 90—92 u, lat. 

83—86 u, lat. isthmi 26—28 u. Ad Kantalaks. 

C. ochthodes NoRDST. Ad Kantalaks. 

C. homalodermum NoRDsT. Ad Teriberka. 

©. quadratum RALrs. Ad Kantalaks, Teriberka et Pono). 

C. granulatum BREB. (in RALrs Brit. Desm. pag. 96, tab. 

XXXI, fie. 6). Ad Pono). 

C. Meneghinii BREB. Form. 1 (= DE BARY Conjug. tab. 

VI, fig. 33—34), form. 2 (= C. erenulatum De Not. 

Elem. f. 25). Ad Kantalaks et Teriberka. 

C. tetragonum (NÄG.) ARCH. (in Pritch. Inf. pag. 732; 

Euastrum (Cosmarium) tetragonum NÄG. Gatt. einz. 

Alg. pag. 119). Forma (LUNDELL Desm. Suec. p. 42, tab. 

II, fig. 21). Ad Teriberka et Ponoj. 
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11. 

12. 

IN 

ed . 

C: verustum (BREB.) Rap. Fl. Eur. Alg. III, pag. 164; 

Euastrum venustum BREB. List. pag. 124, fig. 3).» Ad 

Kantalaks. 

B trigonum nov. var. Tab. VII, fig. 42. Semiicellule e 

vertice vise trigon&, lateribus subrectis, angulis rotundatis. 

Long. 42 u, lat. 27 u. Ad Kantalaks. 

C. undulatum CORDA (in Alm. d. Carlsbad 1839, pag. 243, 

tab. 5, fig. 26°; RALFs Brit. Desm. p. 97, tab. XV, fie. 8). 

Ad Kantalaks. 

C. pulcherrimum Bb boreale NoRDST. Ad Teriberka. 

C. hexalobum NORDST. Ad Kantalaks. 

C. nasutum NORDST. Ad Kantalaks. 

C. protumidum * subplanum NORDST. Ad Katalaks. ji Je 

VI. Euastrum EHRENB. 

E. oblongum (GREV.) Raurs (Brit. Desm. pag. 80, tab. 

XI; Echinella oblonga GREVILLE sec. Auct.; Eu. ob- 

longiforme CRAMER in Hedwig. II, tab. XII, fig. 3). Ad 
Kantalaks. 

E. Didelta RALFs (Brit. pag. 84, tab. XIV, fig. 1). Ad 

Kantalaks. 

Bi. amsatıum RALFS (Brit. Desm. pag. 85, tab. XIV, fie. 2). 

Ad Kantalaks. 

E. rostratum RALFSs. Ad Kantalaks, Teriberka et Ponoj. 

VIL Mierasterias AG. 

M. papillifera BREB. (in RALFS Brit. Desm. pag. 72, tab. 

IX, fig. 1). Ad Kantalaks. 

VIII. Staurastrum MEYENn. 

S. punctulatum BREB. Ad Kantalaks. 

S. polymorphum BREB, Ad Kantalaks. 

Öfvers. af K. Veti.-Akad. Förl. Årg. Da INEO (73 + 
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Explicato iconum. 

> 3 

a = Cellula vel semicellula a fronte visa. 
b’ = » » » » vertice » 

ee » » » » latere » 

d = » » ; » » bası » 

e = spora. 

a) a latere visa. 
Ben» a vertice » 

Tab. VI. 

Penium sp. (9%). 
» sp. IN), x 

Cosmarium ochthodes nov. sp. (200/)). E 
» 

» 

» 

» 

homalodermum nov. sp. (?%%/,). 
pseudopyramidatum LUND. Pp. erispulum nov. 
vers. (COR 
angustatum (WITTR.) NORDST. f. trigonum nov. 
vo (CU): 
arrosum nov. sp. (°7%/,). 
bioculatum BREB. f. (?00/,). 

» ß. triquetrum nov. var. b = una, b’ 
= altera semicellula a vertice visa (?0%/,). 
subcrenatum HantzscH. (279/). 

» » 701). 
» ß. triquetrum nov. var. CTO). 

subspeciosum nov. sp. 79). 
pycnochondrum nov. sp. C79/). 

Tab. VII. ; 

Schliephackeanum - GRUN. f. spetsbergensis; e 
= zygospora cum cellulis residuis, a = semi- 
cellula libera a fronte visa, a, b' = cellula non 
copulans. (?79/,). 
subreniforme nov. sp. @7%/,). 
costatum nov. sp. CO). 
biretum Br&B. f. supernumeraria (*"%,). 

» > "trigibberum nov. subsp. (*0%,). 
cinetutum nov. sp. a = forma latior lateribus 
semicellule paullo magis convexis (?70/,). 
parvulum Br&B. Forma. (°’P/,). 

arctoum nov. sp. (?79/,). 
» forma Gym) \ 
» PB. trigonum et a. ellipticum (forma 

meta), 2191). 
globosum BuLxH. Forma. ('%/,). 
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26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 

41. 
42. 

Cosmarium pericymatium nov. sp. C79/,). 
» Debaryi ARCHER f. spetsb. (*0%/,). 
» Cucumis Raırs f. major. (UD 
» » m RUN): 

Tab. VIII. 

Euastrum tetralobum nov. sp. (?0%/,). 
» binale Raurs * dissimile nov. subsp. ('%/,). 
» crassicolle LUND. ß. dentifera nov. var. (70/,). 

Staurastrum subsphericum nov. sp. (200/,), a’, b’—=f. 3-gona; 
a,a” —f. 4—5-gona; b=f. 4-gona; bl = f. 
5-gona; b” = f. indistinete 8-gona. 

» pachyrhynchum nov. sp. (00), a,b’ = f. 3- 
gona; a, bye = f. 4-gona; b" = f. 5-gona; 
b” =". 4(—5)-gona monstr. 

» Bieneanum RaB. f. spetsb. @%/,); ,b,c= 
f. 4-gona; b/, ce = f. 3-gona. 

» minutissimum REıNsScH, forma tetragona. (270/,). 
» » ii Rome (N). 
» megalonotum nov. sp. CE). 
» oligacanthum BrREB. (79/4). 
» rabdophorum noy. sp. CM a IN dr I 

gona; b = f. 4-gona. 

Cosmarium sinuosum LUND. ß. decedens (ReinscH). (20%/,). 
» venustum (BREB.) RAB. 9. trigonum nov. var. 

EU): 

Stockholm, 1875. P. A. Norstedt & Söner. 

“ 
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TOR. C. saherenatum. _ 13. C' subsneeroeum. _ Hi. pl yenochondrum.. 





Ofversigt af K. Vet. Akac 

© Y 

UGN 

T ne x il 

Awct. ad nat.del. B. Cronholtms lith.Et.Malmo. 

15. Cosmarium. Schliephackeanum f. spetsb. _ 16. C. subreniforme. _ IZ C. costatum. 
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ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 

FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 32: | 1875. HM 7. 

Onsdagen den 8 September. 

Preses tillkännagaf, att Akademiens inländske ledamot Pro- 

fessorn CARL JOHAN DANIELSSON HILL, och utländske leda- 

moten Professorn HENRIK LOUIS D’ARREST i Köpenhamn, äfven- 

som Akademiens Arkitekt Hofintendenten JOHAN ERIK SÖDER- 

LUND med döden afgätt. 

Hr L. F. EKMAN meddelade resultaten af sina undersök- 

ningar öfver de strömningar, som uppstå i närheten af flod- 

mynningar*. 

Hr RUBENSON redogjorde för Sveriges deltagande i den 

internationela geografiska expositionen i Paris under nysslidne 

sommar. 

Hr ANDERSSON anmälde en betydlig tillökning, som riks- 

musei botaniska samlingar erhallit genom inköp af Doktor W. 

SONDERS i Hamburg rikhaltiga samling af växter från Sydafrika. 

Sekreteraren meddelade på författarnes vägnar följande in- 

lemnade uppsatser: 1:0) »Om två för den skandinaviska faunan 

nya, egentligen tropisk-subtropiska fiskarter, hvilka förvaras i 

Uddevalla Museum», af Intendenten A. W. MALM”, 2:0) »Om 

metallsyrornas ferrocyanföreningar», af Docenten A. ATTERBERG*, 

och 3:0) Om en ny syntes af alizarin och om rufigallus-syrans 

konstitution», af Studeranden O. WIDMAN*. 

På tillstyrkan af utsedde Komiterade antogs till införande 

i Akademiens Handlingar en af Professor O. HEER i Zürich för- 

fattad och inlemnad afhandling med titel: »Beiträge zur fossilen 
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Flora Spitsbergens, gegründet af die Sammlungen der Schwe- 

dischen Expedition vom Jahr 1872 auf 1873». 

Fran Kongl. Sjöförsvars-Departementet hade blifvit öfver- 

lemnad en meteorologisk dagbok, förd om bord pa angkorvetten 

Gefle under detta fartygs senaste expedition. 

Från Kongl. Commerce-Collesium hade blifvit öfverlemnad 

en af Svensk-Norske Konsuln i Smyrna insänd beskrifning på 

en i denna stad iakttagen meteor (eldkula). 

Följande skänker anmäldes: 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Från Stadsfullmäktige i Stockholm. 

Berättelse om Stockhoms kommunalförvaltning, Arg. 6. 

Från Societe R. des Sciences i Liege. 

Memoires, T. 4. 

Från Zoological Society i London. 

Transactions, Vol. 9: 1-3. 
Proceedings, 1874: 4; 1875: 1. 

Från Observatorium i Paris. 

Atlas meteorologique, Annees 1869— 1871. 
Cartes journalieres synoptique, 1873: Dec.; 1874: Jan. — Mai. 

Från Societe des Sciences i Auxerre. 

Bulletin, Vol. 28: 2; 29: ı. 

Prån Société d’Emulation i Besancon. 

Mémoires, 4:e Ser. T. 7. 

Från Societe des Sciences Naturelles i C'herbourg. 

Mémoires, T. 18. 

Från Académie des Sciences i Dijon. 

Mémoires, 3:e Ser. T. 1. 

Från Académie de Stanislas i Nancy. 

Mémoires, Année 124. 
(Forts. å sid. 12) 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 7. 

Stockholm. 

Om två för den Skandinaviska Faunan nya, egent- 

ligen tropisk-subtropiska Fiskarter, hvilka förvaras 

uti Uddevalla Museum. 

Af A. W. MALy. 

Tafl. IX. 

[Meddeladt den 8 September 1875 ] 

Thynnus pelamys. 

Synon.: Bonet, ÖSBECK, Östind. resa, p. 67; Scomber pe- 

lamis L., Syst. nat. XII, s. 492; Le Scombre Bonite LACEP. 

III, p. 14; La Bonite a ventre raye, Thynnus pelamys CUV. et 

VAL., Hist nat. d. poiss., t. 8, p. 113. pl. 214, et G. Cuv., le 

reone animal distr. d’apr. son org., les poissons, pl. 47; The 

Bonito, or stripe-belled Tunny YARR. Brit. fishes, ed. 2, t. 1, 

p. 157; Bonito, Couch. Hist. of the fishes of the British islands, 

vol. 2, p. 97, pl. 83; Thynnus pelamys GTHR, Cat. of the Acanth. 

Fishes in the British Museum, vol. 2, p. 364. 

Dä jag den 9 Augusti 1875 besökte Uddevalla museum med 

afsigt att efterse, om ej detta tilläfventyrs skulle innehålla bi- 

drag till ett arbete, som jag har under utgifning i tryck, eller 

»Göteborgs och Bohusläns Vertebrat-Fäuna», fästades min blick 

snart pa ett obestämdt men utmärkt exemplar utaf ifragavarande 

fiskart. Under namnet Donit är denna art sedan lång tid till- 

baka särdeles väl bekant för sjöfarande, derför att han i öppna 

oceanen anställer en liflig jagt efter särskildt flygfiskar. Enligt 

OSBECK skall han söka sin föda af »äfven andra fiskar och 

bläckfiskar», samt i så fall förmodligen utaf den eller de arter 
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utaf slägtet Onychoteuthis\), hvilka liksom flygfiskarna -ofta 

svinga sig upp pa däck och der insamlas samt hemföras utaf 

sjöfarande. Enligt GÜNTHER förekommer Boniten i de tropiska 

och varmare delarna af Atlantiska och Indiska oceanerna, samt 

har, enligt YARRELL och CoUCH åtskilliga gånger sommartiden 

ertappats vid vestkusten af Storbritannien, ända upp till Irland 

och Skotland. Enligt båda dessa författare uppnår han sällan 

en längd af öfver 30 engelska tum; och GÖNTHER uppgifver, 

att ett stoppadt exemplar, som tillhört YARRELL men nu för- 

varas uti British museum i London, mäter 33 tum. Det här 

nedan beskrifna exemplaret är utaf sistnämda längd, hvadan det 

väl kan sägas vara fullväxt; hvilket ock efter regeln varit fallet 

med de öfriga exemplar af makrilartade fiskar, som hos oss 

tillfälligtvis träffats och således egentligen taladt ej tillhöra vår 

fauna. Han lärer ej inga uti Medelhafvet. 

Det ifrågavarande exemplaret, som på ett sa utmärkt sätt 

blifvit konserveradt, att jag äfven kunde taga den bild utaf det 

samma, som härjemte meddelas, fangades vid Henån, på östra 

sidan af Oroust, den 13 Oktober 1873, och inkom samma dag 

till nämda museum, hvarest det genast omsorgsfullt uppstoppades. 

För sa vidt jag känner har denna fiskart ej förut blifvit iakt- 

tagen sa langt mot norden, ej eller uti nordsjön föröfrigt, och 

således icke vid Skandinaviens kuster. Den meddelade figuren, 

som torde vara naturtrognare än dem man förut eger, är utaf 

mig utarbetad med tillhjelp af en fotografi, i förening med de 

iakttagelser och beskrifningar hvilka vid tillfället gjordes. 

Beskrifning: Kroppen tjock och undersätsig, spolformig, från 

anus räknadt hastigt afsmalnande mot den föga högre än breda 

stjertroten, som på hvardera sidan är försedd med en skarp köl. 

Denna köl börjar midt under ryggens 6:te småfena och sträcker 

sig ut på stjertroten, som på ömse sidor om kölen har en små- 

köl. Kroppens största höjd, som infaller vid pass på midten af 

kroppens totallängd, är i det närmaste lika med afstandet från 

nosspetsen till bröstfenans rot upptill, och nästan dubbelt större 

1) »Sjökatt (Sepia loligo)» OsBECK, 1. c., p. 66. 
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än kroppens bredd i skapular-trakten. Kroppshöjden vid roten 

af bröstfenan är knappt 3 af totallängden till stjertfenans midtkant. 

Hufvudets konturer, ofvan och nedan, konvergera nästan lik- 

formigt mot nosen, som är tillspetsad äfven derför, att sido- 

konturerna, allt ifrån de tillplattade kinderna, ganska hastigt 

konvergera mot densamma. Dess längd mäter något mindre än 

en fjerdedel af längden från nosspetsen till stjertfenans midtkant. 

Munspringan, som bakat sänker sig snedt nedåt, når till midt 

under framkanten af ögat. Tänderna som äro ytterst fina, stå 

i enkel rad, vid pass en millimeter mellan hvarje tand och äro 

föga öfver 2 m.m. långa, samt inåt krökta. Gälöppningen är 

vid. Från öfre vinkeln, som ligger något högre än ögats öfver- 

kant, sluttar lockkanten snedt bakåt i den vertikala, likväl 

något rundade, bakre kanten af gällocket. Förlocket, hvars bak- 

kant är snedt nedåt men framåt likasom afhuggen, formerar 

med sin mer rundade underkant en afrundad, trubbig vinkel. 

Ögat, hvars undre kant ligger i höjd med bröstfenans öfre rot- 

fäste, ligger 13 ögonlängddiameter bakom nosspetsen, och nämda 

diameter förhåller sig till hufvudets längd som 1:64. Midt 

framom ögat ligga näsborrarna i nästan horisontal linia. Den 

främre är liten och rund; den bakre utgöres af en längre, verti- 

kalt ställd spricka. 

Sidolinien börjar i höjd med ögats öfverkant, gör en svag 

höjning midt under första ryggfenans fem första strålar; fort- 

löper derefter snedt nedåt och nästan rätlinigt till midt under 

andra ryggfenans 10:de stråle; gör derefter en sänkning till midt 

under den 4:de smäfenan, hvarefter hon återigen rätlinigt fort- 

löper på sidan af stjertroten. 

Fjällen äro i allmänhet på kroppen mycket sma, förutom 

de, som äro belägna på hufvudets sidor, hvilka äro ganska stora 

och aflanga, och de, som bilda framkroppens pansar, på sidorna 

och ett stycke hän åt buken, hvilka äro mindre och till formen 

korta, samt de temligen stora och langa fjäll i den del af pan- 

saret, som fortlöper på ryggen, vid sidorna af den första rygg- 

fenan. Derstädes, allt intill början af den andra ryggfenan, 
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bilda fjällen, på hvar sida, 6—7 reguliera rader, af hvilka de 

yttre ha allt mindre fjäll; och hvilka fjällrader äro begränsade 

af fina, svartaktiga längslinier. Pansaret på kroppens sida när 

något bakom bröstfenans spets, eller till midt under första rygg- 

fenans 9:de stråle; och på buken, lika långt som den tillbaka- 

lagda bukfenan. På ryggen har det till midt under nämda fenas 

6:te stråle en framstående bugt. En dylik på buken når nästan 

fram till midt under samma fenas början. För upptagande af 

bröstfenan likasom bukfenan finnes en försänkning uti detsamma. 

Första ryggfenan, hvars första stråle är längst eller dubbelt 

sa lang som roten af samma fena och börjar något framom 

midten af den tillbakalagda bröstfenan, har 15 strålar. Hennes 

öfre brädd sänker sig hastigt från början allt intill sjunde stra- 

len, hvarefter de följande endast omärkligt aftaga 1 längd, allt 

till och med den sista, som likväl är kortast af alla. Längden 

af den första stralen är lika med afståndet från ögats bakkant 

till bakkanten af gällocket; den åttonde är deremot af endast 

en ögondiameters längd. 

Andra ryggfenan, som börjar 3 ögon-längddiameter bakom 

den första, eller vid pass lika långt framom en vertikal linia 

midt för anus, har 13 strålar, af hvilka den 3:dje är längst, eller 

på en pupilldiameter när lika lång som hennes rot. Öfre kanten 

sluttar starkt intill 11:te strålen, så att hon är nästan triangellik; 

de följande tvenne äro föga kortare, derföre att äfven denna 

fenas öfverkant är utringad. Smäfenor finnas nio, af hvilka den 

första sammanhänger med nämda fena, och den sista före- 

kommer invid stjertfenans bas. 

Bröstfenan, hvars rot upptill ligger i höjd med munspringan 

framtill, är kort lie-lik samt når, tillbakalagd, med spetsen till 

en vertikal linia, dragen midt emellan första ryggfenans 3—9 

strålar. Hon har 28 strålar, hvilka samtligen hastigt aftaga i 

ängd. Bakkanten (rättare: nedre kanten) är något utringad. 

Bukfenan, som har nedre kanten utringad och den andra 

stralen dubbelt längre än den sista, är något mindre än och 
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belägen under bröstfenan, samt har sex strålar + ett lancettlikt, 

midt at buken liggande, strälelikt blad. 

Analfenan, som har 13 strålar, liknar till formen andra 

ryggfenan, men ifragavarande är något mindre. Hon börjar midt 

under den andra ryggfenans 1l:te stråle och upphör midt under 

den andra småfenan. Bakom analfenan finnas 8 småfenor, af 

hvilka den första är förenad med henne, och den sista belägen 

något framom den sista på ryggen. 

Stjertfenan, som, med inräkning af de kortare framtill, eller 

stödjestralarna, åtminstone har 19 strålar, är baktill starkt ut- 

-ringad, och utgöres likasom af tva, hvarför sig, bredt lieblad 

lika lober. Midtför småkölarna på sidan af stjerten, har bakre 

kanten en svag utböjning. Afståndet emellan hennes spetsar 

är lika med afståndet från den första ryggfenans början till den 

andras början, eller lika med afstandet fran nosspetsen till 

bröstfenans rot nedtill. 

Anus är belägen under midten af andra ryggfenan. 

Färg: Öfre kroppsdelarna, som hos det färska exemplaret 

enligt uppgift varit blaaktiga, hade nu öfvergätt i en blabrun- 

.aktig färg, som var mörkast pa bakryggen. Iris, hufvudets och 

kroppens sidor föröfrigt äro silfverhvita, de senare försedda med 

fyra något här och der böjda, baktill bredare, svartaktiga längs- 

band, af hvilka det näst nedersta nar fullt fram till midten af 

den tillbakalagda bröstfenan; fenorna svartaktiga, analfenan 

ljusast. Sidolinien gråhvitaktig !). 

Mått: Totallängd till midten af stjertfenans bakkant.. 782 m.m. 

» » en linia, dragen emellan stjert- 

SPetSakmafere raue mrs 822» 

Underkäken framom öfverkäken...................... DD 

Kroppens HStörsta höjd ers ey Erin ar. aa 210 » 

ED » breddg TSL EN. 125» 

ShjerbrotensIminstauhojde ar este: 20 » 

') Enligt OsBrcK, 1. c., är färgen hos den lefvande fisken följande: »Dorsum 

coerulescens, color ventris ad lineam lateralem argenteus, lineis 4 nigrican- 

tibus longitudinalibus utrinque. Iris argentea.» 
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Stjertrotens bredd på samma ställe .................. 18 m.m. 

Från nosspetsen till ‘gällockets bakkant............. 215 » 

» » » första rygefenans början... 250 » 

» » » andra ryggfenans början... 478 » 

» » BR IDEOStIeNam N 220 » 

» » » analfenans början.............. Bl4 » 

Första ryggfenans största höjd................ -... 110 » 

Andra » » RA Oe NN TS >» 

Bröstfenans största höjd (= »längd») .......... Re 110 » 

Bukfenans » » BARRIERE TER 85 » 

Anlaltenansıstörstan hojd., MR PANEERRIIN TEE 56 » 

Längden af första ryggfenans rot .................... 2009 

» » andra » ÖNS FU EN a 62 » 

Afstandet emellan stjertfenans spetsar .............. 2201415 

Balistes maculatus. 

Synon.: Balistes maculatus GM., t. I, pars Ill, p. 1468; 

= BLOCH, 2, p. 25, tab. 151; LACEP., I, p. 361; — GTHR, 

Cat. of the Physostomi in the British museum, vol. VIII, p. 213. 

Den 9 Augusti 1875, då jag besökte Uddevalla museum, 

fann jag derstädes af denna fiskart ett uppstoppadt och med 

omsorg tillvarataget men obestämdt exemplar, hvilket jag här 

går att beskrifva. Detta hade fångats, hösttiden ar 1857, vid 

Saltkällan, längst in uti Gullmarfjärden, hvarifrån det i färskt 

tillstånd inlemnades till museum. Exemplaret är emellertid ej 

i det skick, att jag anser mig böra taga en afbildning af det- 

samma, änskönt äfven hvarje stråle uti fenorna är oskadad. 

Enligt GÜNTHER, |. ce. s. 214, förekommer arten uti de tro- 

piska och subtropiska delarna af Atlantiska och Indiska ocea- 

nerna, samt in uti Stilla oceanen; och tillfälligtvis vid Stor- 

britanniens kuster. Vid Skandinavien är han, för så vidt jag 

vet, ej förut tillvaratagen. 
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Fran China-sjön eger Naturhistoriska museum i Göteborg 

tvenne exemplar utaf denna art, af 335 och 375 m.m. längd, 

hvilka, med undantag af att de äro större och ha den lilla knölen 

pa fjällen otydligare samt nagot mörkare färg, äro lika det nedan 

beskrifna exemplaret. 

Beskrifning: Kroppen sammantryckt och ganska längsträckt, 

med hufvudets öfre och nedre konturer nästan liktormigt kon- 

vergerande till den trubbiga nosspetsen. Hufvudets längd inne- 

halles fyra gånger i totallängden; och dess höjd vid gälöppnin- 

gen är lika med afstandet från nosspetsen till bröstfenroten 

nedtill. Kroppnes största höjd, som infaller midt under första 

ryggfenans tredje eller sista strale, innehalles 34 gånger i total- 

längden, samt är dubbelt så stor som kroppens största bredd. 

Stjertrotens minsta höjd är 1 större än dess bredd på samma 

ställe. Munspringans längd är lika med ögats halfva längd- 

diameter, och utgör vid pass + af afstandet från nosspetsen till 

ögats framkant. Nosspetsen når något litet framom underkäks- 

spetsen. Tänderna hvita, i öfre brädden snedt nedat och bakåt 

inskurna; säväl i öfver- som i underkäken finnas fyra på hvar- 

dera sidan; men innanför öfverkäkens yttre rad finnes en rad 

till, men med blott tre tänder på hvar sida. Dessa hafva kro- 

norna snedt inat likasom afskurna. Näsborrarna äro sma och 

ligga i höjd med pupillens öfverkant. Afstandet från den främre 

till ögats framkant är lika med ! af afständet ifrån denna och 

till nosspetsen. Afstandet ifrån den främre och till den bakre 

är lika med hälften af afståndet ifrån den bakre och till fram- 

kanten af ögat. Den främre ligger nagot litet lägre än den 

bakre. Gälöppningen, som är belägen något nedom sidans midt, 

utgöres af en nagot bakat lutande spricka, hvars höjd är lika 

med ögats längddiameter, eller lika med hälften utaf den kullriga. 

pannans bredd emellan ögonen. Gälsprickans öfre vinkel ligger 

en tredjedels ögon-längddiameter under en horisontal linia, dra- 

gen i höjd med ögats underkant, samt nästan lika langt framom 

den första ryggfenan. Midttrakten pa gälöppningen ligger i höjd 

med munspringan framtill. Från öfra delen af ögats framkant, 
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snedt hän under och något framom näsborrarna, förekommer en 

intryckt grop. 

Fran gälöppningens öfra vinkel till midtför stjerten finnas 

56 fjäll. 

Fjällen äro efter regeln rutformiga och förekomma öfverallt 

på kroppen, undantagandes på fenorna och på en liten fläck 

omkring näsborrarna. Bakom gälöppningen hafva fjällen samma 

form och utseende för öfrigt som framom densamma. Pa bakre 

kroppshalfvan äro fjällen ej obetydligt större än pa den främre, 

samt särskildt pa den förra, straxt bakom fjällets bas, försedda 

med en liten knöl, förutom de sedvanligt förekommande små- 

knottrorna. Längs basen af andra ryggfenan äfvensom anal- 

fenan, finnas 5—6 rader af linieformiga fjäll, samt dylika i 16 

snedt ställda rader på bukkanten, räknadt från bröstfenans rot 

nedtill, och till anus. 

Första ryggfenan, som är lika lang som hög, eller nära af 

hufvudets halfva längd, börjar midt öfver bröstfenans rot upptill 

och en och en sjettedels ögon-längddiameter bakom detta. Hon 

har tre taggstrålar, af hvilka den särdeles grofva, framtill knott- 

riga första är nära dubbelt högre än den nallika andra, hvilken 

aterigen är något mer än dubbelt längre än den likaledes nal- 

lika tredje, bakom hvilken fenhinnan fortsättes i ryggspringan 

för fenans nerläggning, lika langt som höjden af sista strålen, 

eller till midtför spetsen af den tillbakalagda bröstfenan. Af- 

standet emellan bada ryggfenorna är lika med hela den förstas 

eller halfva den andras rot. 

Andra ryggfenan, hvars 6:te och 7:de strålar äro längst af 

alla, men likväl föga längre än 5:te och 8:de, samt nära dubbelt 

högre än den första ryggfenan, är med öfra delen snedt framåt 

triangellik, derför att stralarna från den 8:de bäde hastigt och 

regelmässigt bakat aftaga i längd. Bakre (öfre!) brädden är 

likväl nögot utringad. Hon har 24 stralar, af hvilka den sär- 

deles korta, första är odelad samt kanske ock oledad; de öfriga 

äro bade delade och ledade. Afständet fran slutet af denna fena 

till stjertfenan är vid pass lika med hälften af den förras rot. 
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Bröstfenan, som är belägen något öfver kroppshöjdens nedre 

tredjedel, har sin brädd afrundad, samt 15 strålar. Den tredje 

eller längsta af dessa är föga mer än dubbelt så lång som roten 

af samma fena. 

Bukfenan förekommer i form af endast en högst obetydlig, 

knottrig pigg, belägen midt under slutet af första ryggfenan. 

Analfenan är nagot mindre än, men har i grunden samma form 

och förhållande rörande stralarne, som andra ryggfenan. Hon 

börjar midt under andra ryggfenans 6:te stråle och når fullt lika 

langt tillbaka som nämda fena, samt har 22 strålar. 

Stjerten, som är en half gång längre än bröstfenan, har 

spetsiga hörn men är baktill afrundad; och ofvan och nedom 

samma afrundning inskuren, samt försedd med & strålar, af hvilka 

den näst öfversta och näst nedersta äro längst. 

Anus är belägen under framkanten af andra ryggfenan. 

Färg: Kroppen nedom midten likasom fenorna bruna, men 

slutligen nedåt brungrå och gra, samt särskildt tydligt på krop- 

pens nedre, ljusare partier försedd med runda eller äggformiga, 

mindre, hvitaktiga fläckar. 

Mått: Totallängd till midtkanten af stjertfenan ......... 272 m.m. 

» » endera stjertlobspetseu............... 268 :» 

i Fran nosspetsen till gälsprickan, upptill............ 68» 

» » >» ÖGMS MRGKINKANNG 0 csccoo0900005000 40 » 

» » » främre näsborrarna... 32» 

» » » spetsen af bröstfenan........ 97 >» 

Ögats länedesamereny nu... na a... 14 » 

Keoppenssstörstanhond an... 3» 

» » bredane 205 U AR kam: 40 » 

Stertrotensy minstarhopde ren RE 24 oo» 

» bredd pa samma Sställese A 00 >> 
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Stockholm. ' 

Meddelanden från Upsala Kemiska Laboratorium. 

1: Om Metallsyrornas ferrocyanföreningar. 

Af A. ATTERBERG. L 

[Meddeladt den 8 September 1875.| 

Bland ferrocyanföreningarna hafva intill den senaste tiden 

blott de tekniskt vigtiga samt alkaliernas och alkaliska jord- 

arternas föreningar blifvit mera i detalj studerade, de senare 

särdeles genom de nyare arbetena af REINDEL och WYROUBOFF. 

Helt nyligen hafva dock äfven ferrocyanföreningar af de säll- 

synta jordarterna vid de af CLEVE, HÖGLUND, JOLIN och mig 

företagna undersökningarna af dessa jordarters salter blifvit 

närmare kända, och befunnos dessa salters sammansättning för 

de olika jordarterna mycket karakteriserande. De öfriga me- 

tallernas ferrocyanföreningar hafva deremot hittills blifvit föga 

studerade, och fransedt de vigtiga jern-, koppar-, bly- och silfver- 

salterna finner man qvantitativa analyser utförda blott a för- 

eningarna af magnesium (BETTE 1837), zink (SCHINDLER 1831) 

och kadmium (HERMANN 1868) 2). 

En grupp af märkliga ferrocyanmetaller, som pa grund af 

sin olöslighet och sina vanligen väl markerade färger för den 

qvalitativa analysen äro af temligen betydlig vigt, har hittills i 

qvantitativt hänseende icke det ringaste undersökts och det är 

metallsyrornas grupp. I betraktande af de oväntade formler, 

som enligt CLEVE, HÖGLUND och JOLIN tillkomma de treatomiga 

jordartmetallernas ferrocyanföreningar, „var det att vänta, att 

1) Existensen af TisstER's ferrocyan-aluminium (se GMELINS Chemie Suppl. s. 

56) torde behöfva bekräftelse! 
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man äfven af. metallsyrorna med deras oftast fleratomiga radi- 

kaler skulle erhalla derivater af ovanligare sammansättningsart; 

och da ifragavarande föreningar dessutom erbjuda den temligen 

ovanliga formen af föreningar mellan syror inbördes, sa var det 

af intresse att företaga en närmare granskning af desamma. 

Samtliga de undersökta föreningarna bilda amorfa, ytterst 

voluminösa fällningar, som i fuktigt tillstand mer eller mindre 

lätt oxidera sig pa luftens bekostnad, vanligen under bildande 

af lösligt berlinerblatt, och som derför ej alltid kunna beredas i 

fullkomligt osönderdeladt skick. Vid förvaring af de färdigberedda 

föreningarna fortsättes ofta sönderdelningen, sa att preparaterna 

ofta lukta starkt af blasyra. Få af föreningarna låta fullständigt 

uttvätta sig, enär de fleste snart gifva ett grumligt tvättvatten 

och slutligen fullständigt gå i lösning, bildande starkt färgade 

vätskor, om föreningarna äro färgade. Ur sådana lösningar 

kunna de lättast åter afskiljas genom tillsats af saltsyra, mindre 

lätt genom alkalisalter eller alkohol. Vid torkning i värme 

sönderdelas de hastigt under oxidation och frigörande af blasyra. 

Till följd af dessa egenskaper var en fullständig uttvättning 

af föreningarna ej möjlig och en skyndsam preparering af de 

fälda föreningarna nödvändig. Prepareringen utfördes derför 

merändels så, att de fälda föreningarna tvättades raskt genom 

dekantation, till dess tvättvattnet började blifva grumligt. Hade 

då någon gång genom för stor vattentillsats fällningen börjat 

lösa sig, så utfäldes den ånyo genom tillsats af saltsyra. Derpå 

togs den a filtrum och vätskan fick afdrypa nagot; filtrum med 

innehåll lades a läskpapper, som utdrog en del moderlut, hvarpa 

fällningen öfverfördes pa linneväf samt pressades mellan läsk- 

papper, först svagare men slutligen så starkt som med den å 

härvarande laboratorium befintliga kraftiga pressen var möjligt. 

De sålunda erhållna fasta presskakorna, som lätt lossades från 

linnet, pulveriserades derpa, hvarpa preparatet var färdigt till 

analys. 3 

Vid sådan beredningsmetod mäste man naturligtvis frukta, 

att ı följd af den ofullständiga uttvättningen preparaterna er- 
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hallits mer eller mindre förorenade af salter ur moderluten och 

af hygroskopisk fuktighet. Analyserna utvisa dock, att någon 

på analysernas resultat inverkande mängd af andra salter van- 

ligen icke qvarstannat i föreningarna. Hvad ater anga hygro- 

skopisk fuktighet, så kan sadan lätt förekomma i större mängd 

i de på detta sätt beredda preparaterna, men till följd af för- 

eningarnas föränderlighet har jag vanligen blott bestämt vatten- 

halterna, sådana de vid skarp utpressning erhållas Vid tork- 

ning öfver svafvelsyra synas de ofta förlora en stor del af denna 

vattenhalt, i ett fall mer än tretio procent af föreningens vigt. 

Vid torkning vid 100° bortgar alltid jemte vatten cyanvätesyra, 

så att vigtförlusten vid sadan torkning ofta kan blifva större 

än hela vattenhalten. 

Analyserna hafva vanligen börjats med en förstöring af 

ferrocyangruppen, hvilken allt efter föreningarnas natur utförts 

på olika sätt. Så hafva dels föreningarna blifvit sönderdelade 

genom glödgning med basiskt qvicksilfveroxid-sulfat (turpethum 

minerale), dels ock genom afrykning med svafvelsyra. I nagra 

fall har ferrocyangruppen blifvit förstörd genom blott glödgning 

af profvet, i andra har ferroeyanvätesyran blifvit skiljd fran 

metallsyran helt enkelt genom behandling med ammoniak. Vid 

vanadinföreningarna har äfven användts en dekomposition med | 

bromvatten, hvarom mer derstädes. Vilkor för dekompositionens 

fullständiga utförande har alltid varit att föreningarna användts 

i pulveriseradt tillstånd och ej sadana de erhållas efter utpress- 

ningen. 

De metallsyror, för hvilkas förhållande till ferrocyan här 

nedan skall redogöras, äro: molybden-, wolfram-, vanadin-, niob-, 

tantal-, titan- och tennsyrorna samt tellursyrlisheten. Af dessa 

hafva dock tellur-, tantal- och wolframföreningarna visat sig 

allt för obeständiga för att kunna framställas i analyserbart skick. 

Såsom närstaende till metallsyrorna hafva äfven uranoxiden, 

antimonoxiden och vismutoxiden blifvit undersökta angaende sitt 

förhållande till ferrocyankalium., 
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Ferrocyan-Molybden. 

A. 2Mo0, + More) 2FeQy, + 20H,0 

bereddes genom att ett kalium-molybdat löstes i vatten och 

saltsyra i öfverskott, hvarpa en lösning af ferrocyankalium till- 

sattes, dock ej i sa stor mängd, att fällningen blef fullständig. 

Den sa framstälda förenfhgen bildar en intensivt rödbrun fäll- 

ning, som fastän voluminös dock lätt afsätter sig vid dekanta- 

tering. Liksom hos ett stort antal af de följande föreningarna 

kan dock uttvättningen ej fortsättas öfver en viss gräns, enär 

fällningen inom kort'ej afsätter sig vidare och vid fortsatt vatten- 

tillsats löses i tvättvattnet till en brunröd lösning, hvarur den 

ater kan fällas med saltsyra. Sadana brunröda lösningar oxi- 

deras snart i luften och blifva till färgen ljusblaa. Efter prepa- 

rering på förut beskrifna sätt underkastades saltet analys. 

Analys 1. 0,9600 gr. smältes med soda och litet salpeter 

(en metod. som dock sedan ej mer användes, emedan oxidationen 

sker så häftigt, att lätt nagot af materialet förloras). Vid be- 

handling med vatten erhölls olöst 0,1031 gr. jernoxid, som vid 

prof befans molybdenfri, "motsvarande 0,0722 gr. jern, och ur 

lösningen fäldes med qvicksilfveroxidulnitrat qvicksilfvermolybdat, 

som vid upphettning i vätgas gaf 0,4016 gr. molybdenbioxid, 

motsvarande 0,3012 gr. molybden }). 

Analys 2. 0,9644 gr. glödgades med basiskt qvicksilfver- 

sulfat. Återstående massa löstes i saltsyra och lösningen fäldes 

med ammoniak, hvarigenom erhölls 0,0955 gr. jernoxid, som 

tvärt emot förmodan befans molybdenfri, motsvarande 0,0669 gr. 

jern. Filtratet försattes med svafvelammonium och upphettades 

en tid till nära kokning, hvarpa den röda lösningen fäldes med 

saltsyra, da 0,7749 or. svafvelblandad molybdensvafla erhölls, 

som, da 0,7451 gr. deraf i vätgas gaf 0,4950 gr. tvafaldt svafvel- 

molybden, motsvarade 0,5148 gr. tvaf. svafvelmolybden eller 

1) De här och i det följande för beräkningarna använda atomvigterna ä de 

tyngre metallerna äro: Ti=50, V=513. Nb —=%, Mo = 96, Sn = 118, 

Sb=122, Ta = 182, W = 184, Bi = 210 och U = 240. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o 4. 17 

0,3089 gr. molybden. Filtratet gaf 0,0897 gr. klorkalium, mot- 

svarande 0,0470 gr. kalium. 

I procent: 1. 2: beräknadt. 

Molybden ............ 31,38 32,03 31,29 

ISBYlTND. 0csssdssodsrder — 4,88 5,10 

Me MAIN NN 32 6,95 7,30. 

En analys utfördes dessutom > att molybden först fäldes- 

som molybdensvafla och derpå ur filtratet jernet med ammoniak, 

men på detta sätt erhölls en jernhaltig svafvelmolybden, om på 

grund af fel i utförandet eller i metoden har jag ej varit 1 till- 

fälle att närmare pröfva. 

Mo00,;\ 

Kf 
bereddes genom att sätta en af saltsyra starkt sur lösning af 

B. 2MoO, + 2FeCy, + 12H,0 

kaliummoiybdat till ferrocyankaliumlösning, den senare i öfverskott. 

Föreningen erhölls som en brun fällning, fullständigt löslig i rent 

vatten, ur hvilken lösning den fälles af saltsyra, salmiak eller 

alkohol. Nyss utfäld löses den lätt i ferrocyankaliumlösning till 

en grön vätska, hvilken dock ej fördrager afdunstning i värme, 

utan att dervid sönderdelas. 

Analys 1. 1,3278 gr. dekomponerades med basiskt qvick- 

silfversulfat. Sedan aterstoden blifvit löst i saltsyra, erhölls 

med ammoniak 0,1965 gr. molybdensyrehaltig jernoxid, som efter 

smältning med alkalikarbonat gaf 0,1768 gr. ren jernoxid och 

således innehöll 0,1238 gr. jern och 0,0130 gr. molybden. Ur 

filtratet erhölls 0,6837 gr. molybdensvafla, som, da 0,6486 

gr. deraf gaf 0,4525 gr. molybdenbisulfid, motsvarade 0,4770 

molybdenbisulfid, eller 0,2862 gr. molybden. Filtratet derifran 

gaf 0,4419 gr. klorkalium, motsvarande 0,2315 or. kalium. 

Analys 2. 1,0005 gr. gäfvo pa samma sätt 0,1432 gr. 

molybdensyrehaltig jernoxid, innehallande 0,0146 gr. molybdensyra 

och 0,1286 er. jernoxid eller 0,0097 gr. molybden och 0,0900 gr. 

jern; och vidare 0,5963 gr. molybdensvafla, hvaraf 0.0754 gr. gafvo 

0,3646 or. molybdenbisulfid, och som således motsvarade 0,3777 

Öfvers. af K. Vet.- Akad. Förh. Årg. DINO 2 
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er. bisulfid eller 0,2266 gr. molybden; samt slutligen 0,3679 ar. 

kaliumsulfat, motsvarande 0,1652 er. klorkalium. 

I procent: 1. 2. beräknadt. 

Molybden ............... 22,53 23,63 22,32 
Kal RA er 17,44 165 tele 
Ve A 932 9,00 8,68 

Ferrocyan- Wolfram. 

Genom att sätta klorvätesyra till de blandade lösningarna 

af kaliumwolframat och. ferroeyankalium, det senare saltet i 

öfverskott, erhölls en brunröd vätska, hvarur inom kort afsatte 

sig en sa voluminös fällning, att vätskan nästan stelnade till 

ett gele. Fällningen liknade till färgen jernoxidhydrat. Vid 

försök att uttvätta densamma gaf den en grumlig lösning, hvarur 

den dock fäldes med alkohol. Efter någon uttvättning med sprit 

preparerades den på vanligt sätt, men syntes derunder betydligt 

förändra färg genom skeende sönderdelning, så att den här nedan 

anförda analysen a preparatet ej torde kunna betraktas som ett 

säkert bevis pa saltets ursprungliga sammansättning. 

Analysen utfördes genom afrykning med svafvelsyra, då vid be- 

handling med vatten jernhaltig wolframsyra stannade olöst. Denna 

vägdes, hvarpa jernoxidhalten afskiljdes genom smältning med 

alkalikarbonat. I lösningen bestämdes jern och kalium pa vanligt 

sätt. 0,7224 gr. gäfvo sålunda 0,3604 or. wolframsyra, 0,0794 

gr. jernoxid och 0,1564 gr. kaliumsulfat, hvilket gifver propor- 

tionen W,:K,:Fe, mellan wolfram-, kalium- och jermnhalterna. 

Af detta resultat kan dock ingen antaglig formel uppställas, 

hvilket äfven var att vänta pa grund af preparatets sönder- 

delade tillstand. 

För att pa samma sätt som vid molybden erhalla en alkali- 

fattigare wolframförening, försattes en wolframsyrelösning med 

natriumfosfat och derpa med saltsyra i öfverskott. Fosforsyre- 

tillsatsen möjliggjorde surgöring af lösningen utan att wolframsyra 

utföll, men wolframsyran öfverfördes samtidigt 1 metawolframsyra. 

Derpå tillsattes till lösningen ferrocyankalium, hvarvid vätskan 
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färgades brunaktigt och en grähvit, fint fördelad fällning bilda- 

des, uti hvilken hvarken jern eller cyan, men väl nagot alkali 

kunde uppvisas; någon vidare undersökning af densamma ut- 

fördes ej. Metawolframsyran gifver således ingen ferrocyan- 

förening, alldeles sa som förhållandet är med metatennsyran 

enligt LÖWENTHAL. 

Ferrocyan-Uran !). 

nenn 
KJ 

bereddes genom att fälla en sur uranlösning med ferrocyankalium 

.2FeCy, + «H,O 

i otillräcklig mängd. Rödbrun fällning, som ehuru högst volu- 

minös lätt afsätter sig. Detta och följande salt torkades vid 

100°, men som de dervid afgafvo cyanväte fortsattes ej tork- 

ningen till konstant vigt och den af analyserna angifna vatten- 

halten har således föga värde. 

Analys 1. 0,8303 gr. glödgades vid lufttillträde till cyans 

förstörande och löstes derpa i saltsyra, hvarpa uranoxid och 

jernoxid utfäldes med ammoniak och skiljdes genom ammonium- 

karbonat. Efter omfällning af uranoxiden för aflägsnande af 

alkalit erhöllos salunda 0,0954 gr. jernoxid, motsvarande 0,0668 

er. jern, och 0,4965 gr. uranoxiduloxid, motsvarande 0,4216 

gr. uran. 

Analys 2. 2,0721 gr. glödgades först vid lufttillträde, be- 

handlades vidare med saltsyra och intorkades, samt upphettades 

derpa under smaningom stegrad hetta i vätgas för uranoxid- 

saltets reduktion. Aterstoden utlakades med vatten, som utdrog 

jemte klorkalium äfven litet uranoxidulsalt, hvilket med grön 

färg utfäldes af ammoniak. Sålunda erhöllos 0,1985 gr. klor- 

kalium, motsvarande 0,1041 gr. kalium. 

I procent: 1. 2. beräknadt. 

Uran re 50,77 zn 50,48 

Kaliumess 8 — 5,02 5,48 

eine er 8,04 SE 08. 

!) Urans atomvigt är här efter MENDELEJIERF antagen — 240. 
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Bestämningarna gifva en vattenhalt af 6H,O, efter hvilken 

formel de beräknade värdena äro utförda. | 

B. Near Fe Cyg + «H,O 

bereddes genom att sätta uranlösning till öfverskjutande ferro- 

cyankaliumlösning. Brunröd fällning, som ej lät väl tvätta sig. 

Analys 1. 0,7334 gr. gåfvo enligt samma behandling som 

vid analysen af föregående förening 0,3834 gr. uranoxiduloxid 

och 0,0942 gr. jernoxid motsvarande 0,3255 gr. uran och 0,0659 

gr. jern. 

Analys 2. 1,3300 gr. glödgades med basiskt qvicksilfver- 

sulfat och gafvo efter lösning och oxidernas omfällning trenne 

gånger 0,2487 gr. kaliumsulfat, motsvarande 0,1116 gr. kalium. 

Analys 3. 1,3653 gr. gafvo efter dekomposition med basiskt 

qvicksilfversulfat 0,1717 gr. jernoxid och 0,7251 gr. uranoxidul- 

oxid, motsvarande 0,1202 gr. jern och 0,6157 gr. uran. Ur 

filtraten erhölls 0,2689 gr. kaliumsulfat, motsvarande 0,1207 gr. 

kalium. Uranoxiden omfäldes tre gånger, och sista filtratet 

pröfvades särskildt, men befanns alkalifritt. 

Iupiocenus le 2. 3. beräknadt. 

Urania. 44,38 —— 45,09 45,14 

Kalumiheı nr so eis 8,82 
Meinen 8,99 — 8,80 8,45. 

De beräknade värdena äro utförda efter en formel med 12 

mol. H,O. 

Ferrocyan-Vanadin. 

Lösningar af alkalibivanadater fällas icke af ferrocyankalium 

utan erhålla deraf endast en djupare, grönaktigt röd färg. Af 

starka mineralsyror surgjorda vanadinsyrelösningar fällas deremot 

genast, ehuru fällningen far olika utseende allt efter som ferro- 

cyankalium tillsättes i större eller mindre mängd. I det förra 

fallet erhålles nämligen en gulgrön fällning, 1 det senare en 

mörkgrön. Vid användandet af proportionen V,O;:2K Fe Cyg 

erhöll jag en mörkgrön fällning, hvilken jag dock snart fann 
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ingalunda innehälla en vanadinsyreförening utan i stället en vana- 

dinbioxidförening med ferrocyan, hvilket syntes deraf, att fäll- 

ningen löste sig i alkalier till en mörkt färgad, grönbrun lösning, 

son med kalilut gaf en kristallinisk, gulaktig fällning och med 

salmiak en brun fällning, reaktioner som tillhöra vanadınbioxiden. 

Vanadinsyran verkar säledes oxiderande pa ferrocyankalium. Att 

fällningen vid behandling med mera ferrocyankalium blir gulgrön 

far förklaras dermed, att ferrideyanföreningen derigenom öfver- 

föres i en motsvarande ferrocyanförening. Behandlas förenin- 

garna med bromvatten, erhålles en djupgrön förening, antag- 

ligen innehallande vanadinsyra och ferrideyan, hvilken lätt löses 

i rent vatten och ur lösningen fälles af saltsyra som en ytterst 

voluminös fällning. 

En ferrocyanförening af vanadinsyran existerades saledes ej 

men antagligen en ferrideyanförening. Jag vände mig derför till 

undersökning af vanadinbioxwidens föreningar, hvilka äro: 

AN nr + 60H,0. 

För beredande af en ren vanadinbioxidförening löstes ka- 

liumvanadat i vatten och saltsyra, hvarpa svafvelsyrlighetslös- 

ning tillsattes och vätskan uppvärmdes, för att reduktionen af 

vanadinsyran säkert skulle blifva fullständig. Den erhällna, rent bla 

bioxidlösningen sattes derpa till öfverskjutande ferroceyankalium- 

lösninz. Föreningen erhölls som en gulgrön fällning (ej gul 

såsom läroböckerna efter BERZELIUS uppgifva). 

För analys af denna och följande förening försökte jag först 

att afskilja vanadin under form af svafvelvanadin, emedan mo- 

lybden låter väl afskilja sig på dylikt sätt och NORBLAD i sitt 

arbete »Bidrag till kännedomen om Vanadins amfidsalter» (1874) 

förfarit sålunda. Emellertid lyckades jag sällan pa detta sätt 

erhålla ett fullkomligt afskiljande af vanadinen, ehuru jag mycket 

varierade metoderna för utfällandet, och fällningen befans dess- 

utom mycket benägen för oxidation. Som qvicksilfveroxidulsalt 

låter vanadinsyran afskilja sig, ehuru denna fällning liksom all- 

tid utfällningarna med qvicksilfveroxidulnitrat äro förbundna med 
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vissa svarigheter i fällningarnas uttvättning. Bäst deremot kan 

vanadınsyran afskiljas genom utfällning enligt RoscoE’s metod 

med blyacetat och det fälda blysaltets sönderdelning med svafvel- 

syra, da den erhållna lösningen genom afdunstning och äter- 

stodens upphettning ger ren vanadinsyra. 

Analvs 1. 1,0985 gr. behandlades med bromvatten, derpå 

med ammoniak, da en klar lösning erhölls, som efter neutrali- 

sation fäldes med blyacetat. Ur filtratet erhölls efter blyets ut- 

fällande, ej afskild ferrideyans förstöring medelst konc. svafvel- 

syra samt jernoxidens fällande med ammoniak 0,2122 or. kalium- 

sulfat, motsvarande 0,0953 gr. kalium. 

Analys 2. 0,9873 gr. dekomponerades med bromvatten och 

derpa ammoniak, hvarefter den klara lösningen afdunstades för 

ammoniak-öfverskottets bortdrifvande. Utan att affiltrera en 

dervid afskild fällning, fäldes lösningen med qvicksilfveroxidul- 

nitrat, och fällningen glödgades samt gaf 0,3277 gr. jernoxid- 

vanadat, hvarur genom smältning med alkalikarbonat erhölls 

0,1310 gr. jernoxid, motsvarande 0,0917 gr. jern. Resten 0,1967 

gr., eller vanadınsyremängden, motsvarar 0,1105 gr. vanadin. 

Filtratet gaf 0,1886 gr. kaliumsulfat, motsvarande 0,0847 gr. 

kalium. 

Analys 3. 0,9358 gr. dekomponerades med brom och gaf 

efter samma behandling som i föregående analyser 0,3132 gr. 

jernoxidvanadat, som da deraf erhölls 0,1178 gr. jernoxid, mot- 

svarade 0,1098 gr. vanadin och 0,0825 gr. jern. Vidare erhölls 

0,1715 gr. kaliumsulfat, motsvarande 0,0770 gr. kalium. 

I procent: 1. 2. 3. beräknadt. 

Vemadın ss enn = el 10,26 

Kaum 8.68 8,56 3,2; 9,39 

Jen SNR oo 9,29 8,82 8,96. 

B. (VO),.FeCy, + 11H,0 

bereddes genom att till en sur vanadinbioxidlösning, framstäld 

pa ofvan anförda sätt, sattes ferrocyankaliumlösning i för full- 

ständig utfällning otillräcklig mängd. Den bildade föreningen 
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var till färgen gulgrön och lät väl tvätta sig. Efter preparering 

enligt den vanliga metoden förhöll den sig pa ett oväntadt sätt, 

i det att ett prof deraf, stäldt pa vågen till afvägning, sa hastigt 

förlorade i vigt, att mellan två pa hvarandra följande afvägnin- 

gar konstant erhölls en vigtsförlust af 0,06 gr. Preparatet 

stäldes derför i luftförtunnadt rum öfver svafvelsyra till torkning 

och afgaf der öfver 30 procent vatten, innan konstant vigt 

erhölls. 

Analys. 0,7402 gr. salunda torkadt preparat glödgades med 

basiskt qvicksilfversulfat, hvarpa massan löstes i saltsyra under 

tillsats af svafvelsyrlighet, att ej frigjord klor skulle angripa 

platinadigeln. Från lösningen afdunstades saltsyreöfverskottet, 

hvarpå, sedan vanadin och jern blifvit högre oxiderade med 

"brom, medelst ammoniak utfäldes 0,1658 gram vanadinsyrehaltig 

jernoxid. Genom smältning med alkalikarbonat erhölls derur 

0,1096 gr. jernoxid motsvarande 0,0763 gr. jern. Filtratet fäl- 

des enligt Roscor’s metod med blysalt, och ur fällningen fri- 

gjordes med svafvelsyra 0,1773 gr. vanadinsyra. Summa vana- 

dinsyra saledes 0,2341 er., motsvarande 0,1315 gr. vanadin. Ur 

filtratet från blyfällningen erhölls 0,0244 or. kaliumsulfat, mot- 

svarande 0,0110 gr. kalium. 

U procent: funnet.  beräknadt. 

Nanadn ae TT 18,83 

SA ua er. 1,48 oo 

Jen ös narr SA ASSA 10,31 10,28 

Riktigare borde väl preparatet på grund af sin alkalihalt 

erhålla en annan formel än den uppstälda, men då kaliumhalten 

relativt är betydligt lägre än i hvarje annan af mig undersökt 

kaliumhaltig förening, har jag föredragit att gifva preparatet 

ofvanstaende formel. 

Det utpressade preparatet synes hafva innehallit omkring 

25 molekuler vatten eller ungefär 56 procent. 
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Ferrocyan-Niob. 

NbO) 
| a 6FeCy, + xaq. (?) 

Ferrocyanniob bereddes genom att kaliumniobat, erhållet 

genom smältning af niobsyra med kaliumhydrat, blandades i 

vattenlösning med öfverskjutande ferrocyankalinm, hvarpa salt- 

syra tillsattes, da först en hvit fällning af surt kaliumniobat 

uppkom, hvilken vid vidare tillsats af syra öfvergick 1 brun, 

temligen volyminös ferrocyanniob. Färgen derå förändrades dock 

i brungrönt och vid preparering erhölls ett gulgrönt pulver, som 

syntes så sönderdeladt, att det kan sättas i fråga, om analysens 

resultat verkligen angifver saltets ursprungliga sammansättning. 

Analys. 0,7932 gr. sönderdelades genom digerering med 

kaustik ammoniak 1 lindrig värme, och det till följd af prepa- . 

ratets sönderdelade tillstånd jernhaltiga niobsyrehydratet behand- 

lades med en något utspädd svafvelsyra, da det fullständigt 

löste sig. Genom utspädning, tillsats af svafvelsyrlighet och 

kokning utfäldes derpa 0.2353 gr. niobsyra, motsvarande 0,1689 

or. mob. Niobsyran hade dock ej erhållits alldeles fullständigt 

jernfri. Genom förening af filtraterna samt afrykning af ferro- 

cyanvätet med konc. svafvelsyra erhölls '0,1430 gr. jernoxid och 

0,2723 gr. kaliumsulfat, motsvarande 0,1001 gr. jern och 0,1221 

gr. kalium. 

I procent: funnet. beräknadt. 

Nobel era 20,81 20,67 

Realm u. 15,41 15,48 
Sen er AN BR 12,62 14,78. 

De beräknade värdena äro utförda efter en formel med 10 

mol. vatten. 

Ferrocyan-Tantal. 

Ferrocyantantal är en alltför obeständig förening, för att 

kunna framställas i rent tillstånd. Den bereddes pa samma sätt 

som motsvarande niobförening. Den utgör en nästan rent gul, 

dock något litet 1 brunt stötande fällning, som illa lät tvätta 
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sig och oxiderade sig ytterst lätt, sa att den ej hann befrias 

från vätskan, innan dess färg öfvergått i grönt. Efter prepa- 

rering gaf den ett blågrönt pulver, som starkt luktade af blåsyra 

och som, enligt hvad analysen utvisar, var betydligt sönder- 

deladt. En annan beredning gaf endast ett än mer blåfärgadt 

preparat. 

Analysen, som gjordes a föreningen, utfördes på samma 

sätt som den å motsvarande niobförening, dock med den skilnad 

att, emedan vid behandlingen med svafvelsyra blott föga tantal gick 

i lösning, jernet i stället frånskildes genom upprepad behandling 

af tantalsyrehydratet med svafvelammonium och utspädd svafvel- 

syra. 1,0792 er. gåfvo sålunda 0,5612 gr. tantalsyra, 0,0456 gr. 

jernoxid och 0,0635 er, kaliumsulfat, hvilket ger förhållandet 

Ta,:K,:Fe,. Preparatet bestod således till större delen af 

tantalsyra och till mindre del af osönderdelad ferrocyantantal. 

Den äfven i denna förening i förhållande till jernhalten stora 

kaliumhalten är värd att uppmärksammas. 

FPerrocyan- Titan. 

A. "71 2FeCy, + 23H,0. 

En lösning af titansyra i svafvelsyra fäldes med ferrocyan- 

kalium i stort öfverskott. Fällningen, först brun, öfvergick snart 

till brungul vid inverkan af ferrocyankaliumöfverskottet. Vid 

försök att tvätta fällningen gaf den en grumlig lösning, hvarur 

den med brun färg fäldes af saltsyra. Den ursprungliga och den 

med saltsyra fälda föreningen analyserades hvar för sig. 

Analys 1. 0,7737 gr. af den ursprungliga fällningen sönder- 

delades genom behandling med stark ammoniak, hvarigenom 

erhölls 0,1750 gr. jernfri titansyra, motsvarande 0,1067 gr. titan. 

Filtratet gaf efter afrykning med svafveisyra 0,1123 gr. jernoxid 

och 0,1007 gr. kaliumsulfat, motsvarande 0,0786 gr. jern och 

0,0452 gr. kalium. 

Analys 2. 0,8667 gr. af det med saltsyra fälda preparatet gaf 

0,1976 gr. titansyra, 0,1250 gr. jernoxid och 0,1067 gr. kalium- 
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sulfat, motsvarande 0,1205 gr. titan, 0,0875 gr. jern och 0,0479 

gr. kalium. 

I procent: — I. 2. beräknadt. 

ära ar RE 13,79 13,90 13,46 

Kalium. .... . NEN 5,84 9,93 7,02 

ern ee 10,16 10,10 10,05. 

Analyserna gifva kaliumhalten lägre än den uppstälda for- 

meln fordrar; troligen hade preparatet blifvit rikare pa kalium 

om titansyrelösningen tillsatts till ferrocyankaliumlösningen i 

st. f. tvärtom. 

B. On} 6FeQy, + 110H,0 

bereddes genom att till en utspädd lösning af titansyra 1 svafvel- 

syra sätta ferrocyankalium i otillräcklig mängd, sa att utfäll- 

ningen af titansyran blef ofullständig. Till en början erhölls 

sålunda en klar, djupröd vätska, som vid fortsatt ferrocyankalium- 

tillsats gaf fällning. Föreningen är till färgen brun och låter 

ej väl tvätta sig. 

Analys. 1,0524 or. gafvo vid samma behandling som i före- 

gaende analyser 0,2464 gr. titansyra, 0,1174 or. jernoxid och 

0,0429 gr. kaliumsulfat, motsvarande 0,1502 gr. titan, 0,0822 
‘ 

gr. jern och 0,0193 gr. kalium. 

I procent:. funnet. beräknadt. 

an ee 14,28 13,56 

Kaliıınme Meeres 6 1,83 1,93 

en... TERN 7,81 8,28. 

Ferrocyan-Tenn. 

fe | 11 Fe Cys + 230H,0. 
4 

Om tennkloridlösning sättes till öfverskjutande ferrocyan- 

kaliumlösning, erhålles ej fällning, sa länge tennklorid-qvanti- 

teten hålles inom en viss gräns. Efter någon tids stående i 

hvila grumlar sig dock lösningen och afsätter en geleartad, 

ytterst volyminös, till färgen hvit fällning, som mycket daligt 

afsätter sig vid tvättning. 
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Analys 1. 0,7478 gr. afröktes med svafvelsyra och löstes 

derpå genom uppvärmning med vatten och saltsyra. Tennet 

utfäldes med vätesvafla, men vägdes ej, emedan vid uppvärm- 

ningen med saltsyra troligen nagot tennklorid förflygtigats. Fil- 

tratet gaf 0,0800 gr. jernoxid och 0,0385 gr. kaliumsulfat, mot- 

svarande 0,0560 gr. jern och 0,0173 or. kalium. 

Analys 2. 0,7450 gr. gafvo vid dylik behandling, hvarvid 

dock efter afrökningen aterstoden löstes i kall saltsyra i st. f. 

varm, 0,1440 gr. tennsyra och 0,0323 gr. kaliumsulfat, motsva- 

rande 0,1133 gr. tenn och 0,0145 gr. kalium. 

I procent: iR 2. beräknadt. 

ee ee —— 15.24 Ai 

Kalium a a 2,31 1,95 2,01 

CT 7,49 === 7,89. 

Genom att till tennkloridlösning sätta en otillräcklig mängd 

ferrocyankaliumlösning försökte jag erhålla ett alkalifritt ferro- 

cyantenn, men den hvita, dock nagot 1 gult stötande fällning, 

som dervid uppkom, och hvilken lät väl tvätta sig, befans vid 

analys hufvudsakligen utgöras af tennoxidhydrat. Analysen gaf 

a 1,2325 gr. af fällningen 0,6519 gr. tennsyra, 0,0547 gr. tenn- 

oxid, 0,0167 gr. kaliumsulfat, hvilket gifver proportionen 45Sn: 

9Fe:2K. Egendomligt är, att äfven i denna fullständigt ut- 

tvättade och till största delen sönderdelade ferrocyanförening 

ännu en alkalihalt fanns qvar. 

Ferrocyan-Tellur. 

Dä tellursyrligheten som bekant har svagt basiska egen- 

skaper, försökte jag framställa en ferrocyantellur, men med föga 

framgång. Tellurtetraklorid, löst i klorvätesyrehaltigt vatten, gaf 

nämligen ej fällning med ferrocyankalium, förrän nog deraf blifvit 

tillsatt för att neutralisera klorvätesyran. Da först erhölls en 

hvit fällning, som ostade sig som klorsilfver och löstes i till- 

räcklig mängd kokande vatten, ehuru deu syntes olöslig i kallt. 

Vid analys gaf densamma blott en ringa ferrocyanhalt, ty 0,6229 

or. deraf gåfvo blott 0,0197 gr. jernoxid, jemte 0,4225 gr. tellur 
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och 0,0313 gr. kaliumsulfat, hvilket ger proportionen 27Te:3K: 

2Fe. Fällningen var således ett ferrocyan- och kalium-haltigt 

tellursyrlighetshydrat, och ferrocyantellur, om den existerar, sön- 

derdelas således tydligen alltför lätt af vatten för att på detta 

sätt kunna beredas. 

Ferrocyan-Antimon. 

Sb, .3FeCys + 25H,0 

bereddes på det sätt att destillerad antimontriklorid löstes i vatten 

med tillhjelp af klorvätesyra och vinsyra, hvarpa ferrocyankalium 

småningom tillsattes. Fällningen, som uppkom, löste sig först 

anyo i den sura vätskan, men blef sedan konstant. Den var 

till färgen hvit och mycket fint fördelad, men tung och afsatte 

sig derför temligen lätt. Efter att den för undvikande af sönder- 

delning genom vattnets inflytande blott ytligt blifvit uttvättad, 

utpressades den, men afgaf beständigt en blåfärgad vätska be- 

roende på sönderdelning af preparatet. Färdigt preparat är blåhvitt. 

Att för analys dekomponera föreningen med basiskt qvick- 

silfversulfat befans olämpligt, emedan dervid erhölls antimonsyrad 

jernoxid, olöslig i syror; utan sönderdelades föreningen med 

svafvelsyra. 

Analys 1. 0,7330 gr. gafvo efter sönderdelning med svafvel- 

syra och aterstodens upplösning i saltsyra 0,3379 gr. svafvel- 

antimon, som, da 0,3289 gr. deraf gat 0,2880 gr. antimonsyrad 

antimonoxid, motsvarade 0,2959 gr. antimonsyrad antimonoxid 

eller 0,2344 gr. antimon. Vidare erhöllos 0,1076 gr. jernoxid 

och 0,0112 gr. kaliumsulfat, motsvarande 0,0753 gr. jern och 

0,0050 gr. kalium. 

Analys 2. 0,8559 gr. gäfvo 0,5157 gr. svafvelantimon, som, 

da 0,4778 gr. deraf gäfvo 0,3072 gr. antimonsyrad antimonoxid, 

motsvarade 0,2627 gr. antimon. Dessutom erhölls 0,1261 gr. 

jernoxid, motsvarande 0,0883 gr. jern. 

I procent: al 2. beräknadt. 

Alntimomek.a.a.. 31,99 30,69 31,00 

Kalte od 0,69 — — 

kein) BR DAR RAN 10,25 > 10,32 10,67. 
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En lösning af antimonsyra, beredd medelst tillhjelp af salt- 

syra och vinsyra, gaf ej fällning för ferrocyankalium. 

Ferrocyan- Wismut. 

SS FeCy, + 7H,O 

bereddes på det sätt att wismutnitrat löstes i vatten och sa mycket 

saltsyra, att vätskan ej fäldes vid tillsats af en lika volym 

vatten, hvarpa ferrocyankaliumlösning tillsattes. Den da upp- 

kommande fällningen löste sig till en början anyo liksom vid 

antimon, men blef sedan konstant. Fällningen är ljusgul, tem- 

ligen volyminös, men tung och afsättning derför lätt. Den 

löses af starkare saltsyra, men fälles ur läsningen vid tillsats 

af vatten; är således ej såsom uppeifvits olöslig i syror. Vid 

beredningen fäldes filtratet af ferrocyankalium, hvarför wismut 

fans närvarande i öfverskott. 

Analys. 0,9625 gr. dekomponerades med qvicksilfversulfat, 

och den aterstaende massan löstes i saltsyra. Ur lösningen fäldes 

wismut som basisk klorwismut, hvilken reducerad genom smält- 

ning med cyankalium gaf 0,3479 gr. wismutmetall. Vidare er- 

höllos 0,1302 gr. jernoxid och 0,1244 or. kaliumsulfat, motsva- 

rande 0,0911 gr. jern och 0,0558 gr. kalium. 

I procent: funnet. beräknadt. 

INVIGT STOL ea AS MÅL 36,15 35,77 

Kalium een... Söll 6,68 

SJS NING a AR EN N Me 9,47 9.54. 

Om vi nu söka sammanfatta resultaten af det föregående, 

finna vi, att liksom de sällsynta jordarterna samtliga de under- 

sökta metallsyrorna gifvit alkalihaltiga ferrocyanföreningar. En 

del af dessa äro dock für obeständiga, för att kunna erhållas i 

rent tillstand, och är detta specielt fallet med tellursyrlighetens, 

tantalsyrans och wolframsyrans, samt i mindre grad med niob- 

syrans och tennsyrans föreningar. Alkalifria föreningar äro en- 
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dast paträffade af antimonoxiden (och vanadinbioxiden). Hvad 

molybdenföreningarna angar, torde dessa böra betraktas som ett 

slas anhydrosalter. I afseende pa sin sammansättning och sin 

alkalihalt kunna föreningarna indelas i följande grupper. 

A. Med kalium och jern i proportionen INA 3 ING, 

2M0O, + ae Cys + 12H,0. 
6 \ 

B. Med kalium och jern i proportionen K,:Fe,, d. v. s. mot- 

svarande formeln R,K,FeCy, + R,K Fe Cyg. 

a 4FeCy, + «H,O 

(VO), zn villes + 60,0 
(Nb 2 & Så }6FeCy, + 2H,0(?) 

C. Med proportionen K : Fe. 

2M00, + 221 2Fe0y, + 204,0 

(U 2 2Re0y + «H,O 

"2recy, + 23H,0 
Bi rn I Beoy, + 7,0. 

Till denna grupp höra äfven ferrocyanföreningarna af cerium, 

lantan, didym, yttrium och erbium, hvilka ega den gemensamma 

formeln 
Ra 

gyke Cy, + nH,O 

och vidare RES och REINDELS säkerligen identiska 

jernföreningar eller lösligt berlinerblått samt REINDELS kalium- 

koppar-förening (om sammansättningen är säker), med formlerna: 

RE 2 Fe Cyg + 8H,O 

| 2Fe0y, + 12H,0 
D. Med proportionen K,:Fe,, eller Kl: Fe,,- 

En ‚6FeCy, + 110H,0 

Sg 1m © sa 11 FeCy, + 230H,0 
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hvilka i sammansättning sta nära RAMMELSBERGS: 

a l1FeCy, + 65H,0. 

E. Kaliumfria 

(VO),FeCy, + 11H,O (med ringa kaliumhalt) 

Sb, .3FeCy, + 25H,0. 

Vidare bör uppmärksammas, att i flertalet af ofvanbeskrifna 

föreningar inga syrehaltiga radikaler och att radikalens atom- 

värde sällan utöfvat nagot bestämmande inflytande pa förenin- 

gens sammansättning. Endast tenn, antimon och wismut hafva 

oifvit syrefria föreningar, och endast wismutföreningen (och den 

ena vanadinbioxidföreningen) hafva antagit de enklaste formler, 

man på grund af radikalernas atomvärde kunde vänta. Antimon 

har i motsats mot wismut gifvit en alkalifri förening, som har 

alldeles sammansättningen af normalt berlinerblått. Wismutens 

och de sällsynta jordartmetallernas ferrocyanföreningar bilda med 

REINDELS lösliga berlinerblatt en naturlig grupp af föreningar 

af den allmänna formeln RuKFeCy, eller R,”"K,2FeCy,, hvil- 

ken grupp bildar ett motstycke till dessa metallers seleniter, 

som enligt NILSON äfven ega öfverensstämmande formler. 

Troligen visa äfven andra fleratomiga syror i sina förenin- 

gar med metallsyrorna och de fleratomiga metalloxiderna lika 

varierande föreningsformer som ferrocyanvätesyran. 
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Skänk till Rikets Naturhistoriska Museum. 

Mineralogiska afdelningen. 

Af Professor G. Hinrichs i Iowa-City. 

En af de meteorstenar, som den 12 Febr. 1875 nedföllo i Jowa- 

County, vägande 1819 gramm. 
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Meddelanden frän Upsala Kemiska Laboratorium. 

2. Några ytterligare bidrag till kännedomen om 

Berylliumföreningarna. 

Af A. ÅTTERBERG. 

[Meddeladt den 8 September 1875.] 

Som komplettering till min förut publicerade undersökning 

öfver berylliums föreningar får jag här nedan anföra några iakt- 

tagelser, som af mig efteråt blifvit gjorda i samma ämne. 

Klorberyllium och Eter. Genom att behandla vattenfritt 

klorberyllium med eter, som genom skakning med natrium och 

destillation blifvit befriad från vatten och alkohol, erhöll jag stora, 

klara kristaller, bildande regelbunda, sexsidiga prismor, som inne- 

höllo en förening af klorberyllium med eter, hvilken förening redan 

under eterns kokpunkt smälte till en vätska. Den fordrade rätt 

mycket eter för fullständig lösning. . Vid upphettning af den 

smälta föreningen bortgingo brännbara gaser, och berylljord, ej 

klorberyllium, erhölls i återstod. Vid analys gaf 0,6106 gr. af 

föreningen 0.0674 gr. berylljord, hvilket gifver formeln BeCl, + 

2(C,H,),O åt föreningen. 

I procent: beräknadt. funnet. 

Berylliums.. esta 4,03 4,03. 

Ej utan intresse är att jemföra föreningens formel med 

formlerna hos föreningarna Al, Br, + 2(C,H,), OÖ, Sb Br, + 

2(C,H,)O och Sn Cl, + 2(C,H,),0 (se GMELIN’s Chemie 

Suppl. s. 155). 

Toäbasiskt klorberyllium. I min föregående afhandling har 

jag beskrifvit ett 3-basiskt klorberyllium, beredt genom upplös- 

ning af berylliumkarbonat 1 saltsyra. Då jag emellertid funnit, 

att det ur sin lösning i ammoniumkarbonat utfälda basiska 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 7. 3 
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berylliumkarbonatet stundom qvarhäller en ej obetydlig am- 

moniakhalt under form af ammonium-beryllium-karbonat, var 

det att frukta, att den analyserade föreningen varit förorenad 

af klorammonium. Jag beredde derför saltet än en gang enligt 

samma metod, och erhöll nu vid analys af en obestämd mängd 

af saltet pa 1,9458 gr. klorsilfver 0,3360 gr. berylljord, hvilket 

gör pa 0,4810 gr. klor 0,1227 gr. beryllium. Saltet har således 

i sjelfva verket den enklare formeln BeCl, + BeO,H,, som 

fordrar på 0,4810 gr. klor 0,1248 gr. beryllium. 

Platinacyanberyllium och Platinacyanmagnesium uppgifvas 

af TOCZYNSKI såsom isomorfa och sammankristalliserande, hvil- 

ken uppgift jag ansåg behöfva närmare granskning. Ur blan- 

dade lösningar af båda salterna (berylliumsaltets lösning bereddes 

genom dubbel sönderdelning af platinacyanbarium och beryllium- 

sulfat samt rening af produkten genom lösning i alkohol) er- 

höllos vid afdunstning i köld stora, vackra kristaller af platina- 

cyanmagnesium, hvilka befriade från moderlut och lösta i vatten 

icke gåfvo någon fällning för ammoniak och således voro be- 

rylliumfria. Vid afdunstning af moderluten i lindrig värme er- 

höllos andra, färglösa; rent oktaödriska kristaller, hvilka dock 

ej kunde undersökas, emedan de alltid erhöllos förorenade af 

ett i hvita hopfiltade nalar uppträdande salt, som hvarje gang 

vid vätskans kallnande afskiljde sig och -som syntes tillhöra 

berylliumsaltet. Efter dessa produkters afskiljande erhölls i 

köld ännu en kristallisation af vanligt platinacyanmagnesium, 

som vid upplösning i vatten gaf för ammoniak blott några 

obetydliga flockar berylljordshydrat. De båda salterna kunna 

således ingalunda sammankristallisera. 

Berylliumsulfat med Nickel- och Kobolt-sulfat. I öfverens- 

stämmelse med MARIGNAC har jag förut funnit, att jern- och 

kopparvitriolerna icke äro isomorfa med berylliumsulfatet. Jag 

kan nu tillägga, att ej heller nickel- och koboltsulfaten äro det. 

Blandade lösningar af nickel- och berylliumsalterna afsatte först 

stora, blågröna kristaller af jernvitriolens typ, hvilka dock, då 

lösningen rubbades, öfverkläddes med långa prismor af vanligt 
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nickelsulfat. Båda slagen af kristaller befunnos högst obetydligt 

berylliumhaltiga. De förra kristallerna voro tydligen monoklint 

nickelsulfat i jernvitriolens gestalt, en form hvilken ej mig veter- 

ligen blifvit förr observerad å nickelsulfatet. Efter rubbningen 

af lösningen hade .de blifvit alltigenom matta och öfverallt be- 

klädda med de långa prismorna af det vanliga sulfatet. De hade 

saledes öfvergått till detta utan förändring i den yttre formen 

liksom monoklint svafvel öfvergar till rhombiskt. — Ur blandade 

lösningar af kobolt- och berylliumsulfaterna erhöllos likaledes 

flera vackra kristallisationer och det af bada salterna, hvilka 

voro antingen alldeles rena eller ock blott föga förorenade af 

af hvarandra. 

Diberylliumfosfat. SCHEFFER erhöll genom lösning af be- 

rylljord i fosforsyra och fällning af lösningen med alkohol ett 

fosfat af invecklad sammansättning. Vid upprepande af samma 

beredningsmetod .erhöll jag en halfflytande fällning, hvilken små- 

ningom stelnade till en fast, kornig massa och bestod af di- 

"berylliumfosfat. Saltet smälte ej förrän nära hvitglödgnings- 

hetta. Vid analys gafvo 0,1990 gr. efter fällning med molybden- 

lösning 0,1400 gr. magnesiumpyrofosfat, motsvarande 0,08955 gr. 

fosforsyra; och 0,5018 gr. afgafvo vid glödgning 0,2000 gr. vatten 

såsom glödgningsförlust, hvilket ger formeln BeH.O,. PO +3H,0. 

I procent: funnet. beräknadt. 

Besllord ..... .. (15,18) 15,83 
Rostorsyrapı..an ena 45,00 44,60 

a VÄ CCT el beissen 39,86 39,57. 

Triberyllium-arseniat. Detta salt bereddes alldeles lika som 

motsvarande fosfat, och bildade en hvit, gelatinös fällning, som 

äfven i hvitglödgningshetta blott långsamt afgifver sin arsenik- 

halt. Vid analys deraf erhölls pa 0,8340 gr. substans 0,4955 

gr. svafvelarsenik, som innehöll 0,1872 gr. svafvel, vägdt som 

bariumsulfat. Arsenikhalten var saledes 0,3083 gr. Ur filtratet 

erhölls 0,1559 gr. berylljord. Dessa siffror gifva formeln 

Be,.0,.24AsO + 6H,0, som fordrar 
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I procent: beräknadt. funnet. 

Berylljord ............... TEE 18,28 18,69 

Arsemik ey ed 30. 270222,3697% 

Diberylliumarseniat. Bereddes såsom motsvarande fosfat, 

hvilket det i utseende och egenskaper fullständigt liknar. Vid 

analys gåfvo 0,8699 gr. prof 0,6933 gr. arseniksvafvel, innehål- 

lande 0,3410 gr. svafvel och alltsa 0,3523 gr. arsenik, samt 

0,1160 gr. berylljord, hvilket ger formeln BeH.O,.AsO + 2H,0. 

I procent: beräknadt. funnet. 

Beryljordeee we 2 13,61 13,34 

Anseniken, aa Pia Te 40,50 40,50. 

Af ofvanstäende föreningar äro synnerligen föreningarna 

mellan klorberyllium och eter samt diberylliumfosfatet och di- 

berylliumarseniatet af intresse, emedan deras sammansättning 

mycket talar för berylliums tvaatomighet. 
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Stockholm. 

Meddelanden frän Upsala Kemiska Laboratorium. 

3. Om en ny syntes af alizarin och om rufigallussyrans 

konstitution. 

Af ÖSKAR WIDMAN. 

[Meddeladt den 8 September 1875.) 

Sasom bekant är upptäckte RoBIQUET 1836, att gallussyra, 

om den behandlas med koncentrerad svafvelsyra vid 140° C., 

öfvergar 1 en ny förening, hvilken han benämnde rufigallussyra. 

Dess empiriska sammansättning visades genom ROBIQUETS !), 

MALINS ?) och JAFFES?) analyser vara C,, Hz Og, ehuru Löwe ?) 

föreslog formeln C,, H;Og, emedan han ansåg sig bafva iakttagit, 

att svafvelsyrlighet och kolsyra ständigt utvecklas såsom bipro- 

dukter vid dess bildande — ett påstående, hvilket visat sig icke 

vara fullt riktigt, hvarför denna formel icke heller af någon 

annan blifvit antagen. Har den empiriska formeln således tem- 

ligen länge varit afgjord, så har dock konstitutionen hittills 

varit ganska outredd. JAFFE var den förste, som lyckades att 

sprida något ljus öfver syrans rationella sammansättning, då han 

ur densamma erhöll antracen genom att använda Baeyers metod 

att reducera aromatiska föreningar med zinkgrätt. Denna reak- 

tion bevisade nu, att ifrågavarande förening var ett antracen- 

derivat och på grund af den höga grad, i hvilken den erinrade 

om alizarin, drog JAFFE den slutsats, att äfven denna vore en 

antrakinon och antingen hexaoxyantrakinon eller tetraoxyantra- 

1) Journ. f. prakt. Chemie VIII, p. 123, 1836. 

2) Ann. d. Chemie und Pharm Bd. CXLI (Neue Reihe LXV) p. 345, 1867. 

>) Berichte d. D. Chem. Gesellschaft III, p. 694, 1870. 

2) Journ. f. prakt. Chemie CVII, p. 296, 1869. 
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dikinon !). Men redan året derpa företog H. SCHIFF ?) en ny 

undersökning af syran, pa grund af hvilken han förklarade den- 

samma såsom digallussyreanhydrid. Acetylföreningen, som af 

honom framstäldes, innehöll ock i öfverensstämmelse härmed blott 

4 atomer acetyl, da JAFFES formel (HO); CH<.,>C;H(OH), 

(hexoxyantrakinon) tydligen fordrar, att acetylföreningen borde 

innehålla 6 atomer acetyl °). 

Om rufigallussyran verkligen vore en mycket syrerik antra- 

kinon borde vid en icke alltför langt gängen reduktion nagon af 

de kända syrefattigare antrakinonerna erhållas och om någon 

sadan erhölls bland reduktionsprodukterna, vore i detsamma 

rufigallussyrans formel bevisad. Jag vände mig saledes till re- 

duktionsförsöken. | 

Sedan försök blifvit gjorda dels med svafvelsyrlighet på i 

vatten uppslammad syra, dels med zink och saltsyra, utan: 

att någon inverkan kunde förmärkas, ehuru operationerna fort- 

sattes under lang tid, tillgreps natriumamalgam. Rufigallussyra 

öfvergöts med vatten och natriumamalgam tillsattes smaningom, 

sa att en svag vätgasström ständigt utvecklades. Lösningen, 

som först var mörkviolett, dock af en oklar, blandad färgton, 

innehållande rufigallussyrans natriumsalt, öfvergick efter några 

dagars tid i en praktfullt, utomordentligt intensift färgad, mörkt 

blåviolett vätska, som i det närmaste gaf alizarins reaktioner. 

Lösningen fäldes med saltsyra, hvarvid ett mörkbrunt pulver 

afskiljdes och moderluten var starkt rödfärgad. 

När filtratet en stund varit utsatt för luftens inverkan, 

svartnade det och ett svartbrunt pulver utföll, som utgjordes af 

ungefärligen detsamma, som den första fällningen. I stället för 

!) Den formel, han föreslår för föreningen såsom tetraoxyantrakinon, är dock 

tydligen orimlig, då 2:ne kolatomer hafva blifvit 5-atomiga. 

2) Berichte d. D. Chem. Gesellschaft, IV, p. 968, 1871. 

”) Sedan denna undersökning redan var börjad, hafva i Berichte d. Deutsch. 

Chem. Gesellschaft 1875 p. 931 KLoBUKOWsKI och NÖLTING meddelat, att 

de upprepat JArrks reduktionsförsök med zinkgrätt och funnit detta bekräf- 

tadt, samt uttalat sig för JArrFÉs ofvan meddelade formel, utan att dock 

hafva kunnat framdraga sådana skäl för densamma, att den ännu kan anses 

»bevisad». 
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att lata luften oxidera filtratet, kunde äfven andra oxidations- 

medel användas, hvarvid det genast grumlades, såsom t. ex. 

fallet var med kaliumpermanganat. (Filtratet innehöll tydli- 

gen antrahydrokinoner, beroende af för stark reduktion af de i 

fällningen uppträdande antrakinonerna). Som de produkter, hvilka 

förekommo 1 filtratet, till följd af sin stora oxiderbarhet erbjödo 

för stora svarigheter att undersökas, lemnades de åsido. 

Fällningen uttvättades och löstes i kalilut och lösningen 

fäldes med klorbarium. Det härvid erhållna mörkvioletta baryt- 

lacket, uttvättades noggrant för att afskilja möjligen tillstädes- 

varande monoxiantrakinon och antraflavinsyra, uppslammades 

derpa i vatten och sönderdelades med utspädd saltsyra. Som 

äfven detta filtrat var vackert rödfärgadt och således innehöll 

någon organisk förening, indrefs det till torrhet och återstoden 

utdrogs med alkohol, hvarvid de färgade substanserna löste sig, 

men vid alkoholens afdunstande erhöllos inga kristaller, utan 

blott en seg sirapslik massa, som ej vidare undersöktes. 

Det bruna pulver, som erhållits vid barytlackets sönder- 

delning med saltsyra, löstes derpå i metylalkohol eller koncentrerad 

ättiksyra, hvilka löste det i riklig mängd med brun färg, och 

lösningarne afdunstades, då samma bruna pulver kristalliniskt 

utföll. Detta underkastades derpå sublimation vid en temperatur 

af omkring 250° C. Dervid erhöllos utmärkt vackra, orange- 

röda, fjäderlikt grupperade kristallnälar, fullkomligt liknande 

sublimerad alizarin och en jämförelsevis betydande qvantitet 

glänsande kol, hvilket gjorde, att utbytet var temligen ringa. En 

gang hände äfven, att jag erhöll en förening, sublimerad i långa, 

färglösa, glänsande nålar, tyvärr dock i så ringa mängd, att 

hvarken analys eller tillräckliga reaktioner derå kunde anställas. 

En analys, som anstäldes på produkten, lemnade följande 

resultat: 

Ett prof af 0,099 gr. gaf vid förbränning i syrgas: 

0,035 gr. H,O d. v. s. 0,00388 gr. = 3,92 % H. 

0,2524 gr. CO, d. v. s. 0,06884 gr. = 69,54 % C. 
Ne, . Dra o . S . 
Föreningen är saledes en dioxyantrakinon C,, H, O,, ty 
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Beräknadt. Funnet. 

Ina REIS USER IRRE RUN. 70,00 69,54 

H, De De ee 3,33 3,92. 

Den ger följande reaktioner, genom hvilka alla den visar 

sig vara alizarin: 

Den är löslig i kali och natrenlut med violett färg, som 

är desto blaare, ju mera alkalisk vätskan är. 

I ammoniak löser den sig med röd färg. 

Om kalium- eller natriumsaltets lösning får under en längre 

tid vara utsatt för luftens inverkan eller mättas genom inledande 

af kolsyregas, öfvergar den violetta färgen i röd, utan att någon 

fällning uppstår. (Således icke krysofansyra!). 

Föreningen är löslig i ättiksyra, metylalkohol, benzol, alko- 

hol och glycerin, men nästan alldeles olöslig i vatten, saltsyra 

och utspädd svafvelsyra. 

I koncentrerad svafvelsyra löses den med rödbrun färg, utan 

tecken till gröngul fluorescens (således ej kinizarin!). Då lös- 

ningen utspädes med vatten, utfaller alizarmen i rödgula flockar. 

Alunlösning färgas vid kokning med föreningen gul och löser 

denna delvis, men vid afsvalning utfaller åter det lösta nästan 

fullkomligt. 

Bariumsaltet, framstäldt genom försättande af alkalisaltets 

lösning med klorbarium eller genom alkohollösningens mättande” 

med en lösning af barythydrat; var mycket olösligt i vatten 

(således ej antraflavinsyra eller purpuroxantin!) och af blaviolett, . 

nästan rent bla färg !). 

Alkohollösningen ger med kalkvatten en purpurviolett fällning. 

Med öfriga metallsalter erhallas följande reaktioner: 

Alkalisk lösning ger med lerjordssalter vacker röd fällning, 

» » blyacetat rödviolett » 

» » strontiumnitrat rödviolett » 

') Schunck uppgifver visserligen (Anu. d. Chem. u. Pharm. Bd. 81, 1848, s. 

189). att såväl barium- som kalksaltet eger »präktig purpurfärg», men WOLFF 

och STRECKER (Samma tidskr. Bd. 75 1850, s. 6) uppgifva bariumsaltets 

färg vara rent blå. ScHunck säger (1. c.) äfven, att kalisaltets lösning eger 

»purpurfärg», hvilket utan fråga är oriktigt. 
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Alkalisk lösning ger med magnesiumsulfat violett fällning, 

» » jernklorid svartbrun » 

> » mangansulfat skön violett » 

» » kopparsulfat brunviolett » 

Föreningen smälter ännu icke vid 231° C., men börjar redan 

under denna temperatur att sublimera !). 

Då alla dessa reaktioner på samma gång äro alizarinens 

och icke öfverensstämma med egenskaperna hos någon annan 

dioxyantrakinon, torde det således vara bevisadt, att alizarin är 

hufvudprodukten af natriumamalgams inverkan på rufigallussyra 

och härmed är en metod gifven, att pa ett ganska beqvämt, om 

också något kostsamt sätt framställa alizarin ur gallussyra eller 

garfsyra. Åfven torde denna reaktion kunna sprida något ljus 

öfver färgämnens bildning i växterna ur garfsyra, som ofta at- 

följer färgämnen. Möjligen skulle alizarins och purpurins före- 

kommande i Rubia tinctorum kunna förklaras på det sätt, att i 

växten förekommande garfsyra förlorar vatten och samtidigt ut- 

sättes för en reduktionsprocess. 

Om detta framställningssätt för alizarin kan komma att ega 

någon betydelse för färgindustrien, torde vara tvifvel under- 

kastadt. Dertill fordras, att natriumamalgam utbytes mot något 

annat reduktionsmedel. Mina försök med zink och kalilut hafva 

icke ledt till asyftadt resultat. 

Med afseende pa rufigallussyrans konstitution torde denna 

reaktion aflägsna alla tvifvel pa, att rufigallussyran verkligen är 

hexoxyantrakinon. Egendomligt är, att vid reduktionen alla tre 

hydroxylgrupperna 1 ena benzolkärnan blifva reducerade, under 

det att i den andra blott en lider inverkan. 

Slutligen får jag omnämna, att jag funnit rufigallussyra vid 

oxidation med salpetersyra nästan uteslutande öfvergå i oxalsyra. 

!) Vanligen uppgifves alizarin smälta vid 215°. Detta måtte dock vara ett 

oriktigt referat af SCcHUNCKS yttrande (se föregående citat): »Bei stärkerem 

Erwärmen verändern sie sich nicht, bis bei 215° OC. ein Sublimat an dem 

oberen Theil zu erscheinen anfängt.» I originalliteraturen har jag ej äter- 

funnit någon smältpunktsbestämning. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 7. 

Stockholm. 

Om de strömningar som uppstå i närheten af flod- 

mynningar: ett bidrag till kännedomen af hafs- 

strömmarnes natur. 

Af FE. L. EKMAN. 

R ans 3 

[Meddeladt den 5 September 1875]. 

För de gamla folkens föreställning var hafvet det öde, med 

vatten fyllda ofantliga rummet, fruktansvärdt för tanken genom 

dess enformighet liksom i verkligheten för dess väldsamhet, när 

vindarne, den enda makt som syntes kunna förläna det rörelse 

och omvexling, uppdrefvo dess vågor. I vara dagar deremot, 

hvilken rikedom af föreställningar och begrepp uppväcker ej 

tanken pa oceanen och dess fysiska förhållanden! Vi veta att 

rörligheten af dess partiklar ej blott är inskränkt till vagornas 

spel och de strömmar som vindarne kunna framkalla på dess yta, 

strömmar ovaraktiga och vexlande i samma grad som deras 

orsak. Framdrifna af oafbrutet verksamma krafter, ofta i rikt- 

ningar motsatta de rådande vindarnes, ga mäktiga hafsströmmar, 

som utan uppehåll föra oceanens vatten från ett ställe af jorden 

till ett annat. Obundna af fasta flodbäddar och burna pa ett 

rörligt underlag framflyta de fritt mellan stillare vattenområden, 

afvika lindrigt än åt en, än at en annan sida i mån som årens 

eller årstidernas klimatiska olikheter kunna förorsaka rubbningar 

i deras jemnvigtsläge och påskynda eller hejda deras fart, men 

ätertaga sedan på nytt deras medelhastighet och hufvudriktning. 

I deras djupa sköte förvara de solvärme från lägre breddgrader 

eller köld från arktiska regioner; utmed deras väg födas regn- 

moln och dimmor, stormar och åskväder. Vid deras utgangs- 
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punkt ofta sammanträngda och snabba vidga de sig alltmer under 

det de minska deras hastighet och mildra sedan med det värme 

de afgitva, de nordvestliga kontinenternas vintrar, eller bringa 

med deras inneboende köld svalka åt tropiska kustländer. Sedan 

de under en större del af deras väg framströmmat på oceanens 

yta. försvinna de för att fortsätta deras bana på djupet. De 

varma strömmarne uppstiga sannolikt åter inom de arktiska 

regionerna, der de sätta en gräns för polarisens tillvext, och 

atervända sedan sasom kalla ytströmmar emot lägre breddgrader. 

De nedgående kalla strömmarne a deras sida sänka sig efter 

en tid ned under det mötande varmare vattnet för att sedermera 

mellan vändkretsarne småningom stiga uppåt och slutligen på 

nytt såsom varma ytströmmar uppträda i dagen. 

Det är emellertid ej blott genom dessa strömmar af mer 

utpreglad begränsning och hastighet som omsättningen af ocea- 

nens vatten betingas. Åfven de mellanliggande områdena, såväl 

i ytan som på djupet, äro inbegripna i en ehuru långsammare 

och mer omärklig förflyttning af deras vattenmassa, och till och 

med de hafsbassiner, som genom trånga sund äro skiljda från 

gemenskapen med sjelfva oceanen, sasom Östersjön och Medel- 

hafvet, äro ej undandragna det allmänna beständiga kretsloppet. 

Antingen tillflödet af flodvatten i dessa bassiner öfverväger af- 

dunstningen från deras yta, eller är otillräcklig att fylla det tom- 

rum, som denna förorsakar, så finner dock oceanens vatten både 

sin ingang till och sin utgång ifran dessa skenbart isolerade rum. 

Det inflödar, i förra fallet som en bottenström, i sednare fallet 

som en ytström, utbreder sig och intränger, ehuru mer och mer 

uppblandadt med den- ifragavarande bassinens eget vatten, ända 

tili hans innersta förgreningar, och atervänder sedan, i förra 

fallet som en ytström, i sednare fallet som en bottenström, till 

vceanen; dess utjemnande verkan pa salthalten sträcker sig i 

bada fallen djupt under nivaen af den bottentröskel, som det 

vid bassinens mynning har att öfverstiga. Man finner i sjelfva 

verket ingen sådan hafsvik, om hvilken man har grundadt skäl 
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att antaga att dess salthalt under närvarande tid är stadd i 

aftagande eller tillväxt !). 

För att fullända den tafla af rörlighet, som oceanen i stort 

betraktad erbjuder, ma vi erinra oss att de särskilta vatten- 

partiklarne, vare sig att de såsom delar af en hafsström fram- 

föras med större hastighet eller långsamt söka deras väg i det 

allmänna kretsloppet, icke ens i förhållande till hvarandra be- 

finna sig i ett tillstånd af hvila. Många inflytelser, de flesta på 

det närmaste förknippade med hafsvattnets salthalt, verka inom 

oceanen att störa deras hydrostatiska jemnvigtslägen och föran- 

leda dem att ömsa plats. Då hafsvatten afdunstar, ökas dess 

salthalt och tyngd; vid temperaturförändringar ökas eller minskas 

dess volym och specifika vigt i vida högre grad än det söta 

vattnets; dess fryspunkt under vanligt tryck ligger vid — 1,9, 

men dess täthets-maximum vid — 4°. Der, hvarest hafvets 

värmegrad höjes under solljusets inflytande, måste ett särdeles 

lifligt utbyte ega rum mellan vattenpartiklarne i de öfre lagren. 

Partiklarne i ytan, hvilkas tyngd ökats till följd af salthaltens 

tillväxt och värmeförlusten genom angbildning, måste sjunka 

nedat under det de längre ned befintliga, uppvärmda men ej 

koncentrerade vattenpartiklarne uppstiga mot ytan. Afven i de 

trakter,. der hafvet genom strålning och ledning afgifver mer 

värme än hvad det äterbekommer från solen, fortgar, ehuru lang- 

sammare, ångbildningen på ytan, hvars partiklar således af flera 

1) Att under förgångna geologiska perioder hafsvikar småningom blifvit så af- 

stängda från gemenskapen med öppna hafvet att den ofvanuämnda cirkula- 

tionen slutligen omöjliggjorts, derom vittna de många koksaltaflagringarne, 

mer och mindre tydligt beledsagade af hafssaltets öfriga beståndsdelar, 

äfvensom det gedigna svaflet i vissa sedimentära formationer, som väl an- 

tagligen har sitt ursprung från hafsvattnets sulfater efter förutgången reduk- 

tion genom organiska ämnen. Vid dessa afdunstningsprocesser har förmod- 

ligen så tillgätt, att /sedan den utgående bottenströmmen upphört till följd 

af mynningens uppgrundning, har bassinens innehåll under fortgäende till- 

strömning af hafsvatten småningom blifvit förvandlad till en saltlake, som 

till slut kristalliserat, och det har sedan berott på vidare omständigheter, t. 

ex. på tilloppet af flodvatten, huruvida moderluten blifvit aflägsnad eller såsom 

vid Stassfurter-lagrens bildning äfven intorkat. Den nyligen föreslagna ät- 

gärden att förvandla Saharaöknen till ett inhaf skulle otvifvelaktigt endast 

kunna medföra ett liknande resultat. 
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skäl mäste blifva tyngre än de underliggande och nedsjunka. I 

de kallaste klimaterna kan derföre, som bekant, hafsvattnet på 

djupet afkylas till fryspunkten och till och med derunder, så 

mycket mer som dess förmåga af öfverkylning ökas genom det 

betydliga vattentrycket. Hvarhelst vattenlager af olika salthalt 

komma i beröring med hvarandra, måste dessutom diffusions- 

verkningar inträda, hvarigenom vattenpartiklar öfverföras från 

det ena lagret till det andra. Öfverallt der koraller och andra 

hafsorganismer äro verksamma att afsöndra kalk m. fl. salt- 

beståndsdelar ur hafsvattnet, måste detta bli lättare, uppstiga 

och ofvanifran ersättas af annat. Af dessa och ännu andra 

orsaker underhålles i hafvet, långt mer än hvad i sötvattens- 

samlingar är fallet, en oupphörlig vertikal cirkulation. Dess 

vattenpartiklar byta ständigt plats med hvarandra, hastigt vid 

ytan, långsamt på djupet, under det de framflyttas i de vid- 

sträckta banor, som lagarne för den allmänna cirkulationen före- 

skrifva dem; fullkomlig hvila, äfven blott relativ, gifves dem 

förmodligen ingenstädes. 

Denna beständiga omsättning och omblandning af hafsvatten 

från olika trakter och olika djup måste för det första vara af 

den största vigt för spridningen af de organiserade varelserna i 

hafvet och vilkoren för deras tillvaro; men äfven i en mängd 

andra hänseenden har den synnerligt vigtiga följder. En verkan 

deraf se vi redan i den så godt som konstanta sammansättningen 

af hafssaltet. Ehuru proportionen mellan dess beståndsdelar är 

utsatt för beständiga rubbningar dels genom utfällning, dels 

genom tillförsel af salter i andra förhållanden, och ehuru dessa 

rubbande orsaker äro ganska ojemnt fördelade, så har dock den 

kemiska analysen knappast kunnat med säkerhet uppvisa en 

olikhet i hafssaltets sammansättning för olika afdelningar af 

hafvet. Till och med för de inhaf, som till den grad som Öster- 

sjön äro afstängda från det öfriga och samtidigt mottaga ett 

rikligt tillflöde af flodvatten, äro afvikelserna i nämnda hän- 

seende så små, att rätt mycken omsorg behöfver användas, om 

ej olika analyser skola afvika mer från hvarandra än hvad salt- 
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beständsdelarnes proportioner skilja sig frän dem i oceanen. 

Annu mycket mer kraftiga och ojemnt fördelade äro de orsaker, 

som företrädesvis sträfva att rubba hafsvattnets absoluta salt- 

halt, nemligen afdunstning och nederbörd. Salthalten, af hvilken 

hafsvattnets egenskaper så väsendtligt bero, varierar likväl i de 

öppna hafven blott inom ganska trånga gränser — från 3,7 % 

till 3,3 % enligt FORCHHAMMERS medeltal — och icke ens i 

sadana mer afskiljda hafsvikar under heta zonen, som sakna 

nämnvärdt flodtillopp, uppgar saltmängden synnerligt högre än 

till 4 % De största förändringar, som hafsvattnet är under- 

kastadt, beträffa dess temperatur, hvilken i öppna hafvet varierar 

från omkring fryspunkten till ungefär 27”, oaktadt den beständiga 

utjemning af värmegraden som strömmarne förorsaka. Men huru 

högt skulle icke i motsatt fall temperaturen stiga under eqvatorn, 

och hvilken utbredning skulle ej isen under de arktiska regio- 

nerna uppna! Man har iakttagit en värmegrad af 35” C. i Röda 

hafvets vatten, som ändock ej är stillastående; ett vatten således 

af inemot blodvärme! Hvilka genomgripande förändringar 1 vär- 

mets, -afdunstningens och nederbördens fördelning, kort sagdt i 

alla meteorologiska förhållanden skulle ej inträda, om hafsvattnets 

cirkulation upphörde! 

Strömningarne i oceanen, först uppmärksammade till följe 

af deras stora betydelse för sjöfarten och sedermera äfven 1 och 

för andra praktiska frågor, erbjuda således för den vetenskapliga 

forskningen ett fält af det mest spännande intresse, i det de 

bilda ett hufvudmoment i vår planets allmänna fysikaliska för- 

hållanden. Det rika material af observationer, som i detta ämne 

under många ar blifvit samladt, är likväl ännu ej tillräckligt 

för en exakt kännedom af hafsströmmarnes förlopp, långt mindre 

för en tillförlitlig förklaring af deras orsaker. Svårigheterna i 

sistnämnda hänseende ökas i mån af de beträffande strömmarnes 

utsträckning, i det mängden af de inflytelser, som behöfva tagas 

i beräkning, växer på samma gång som möjligheten för någor- 

lunda liktidiga observationer på olika delar af deras område 

förminskas. För de fria oceaniska strömmarne bli svårigheterna 
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sa mycket större, som hvarje sådan står i nära relationer till 

andra. | 

Under sådana omständigheter torde noggranna undersök- 

ningar af strömmar med inskränkt omfång vara ett af de verk- 

sammaste medlen att föra vetenskapen framåt, i det de tillåta 

att klarare utreda en och annan af de orsaker, som måste göra 

sig gällande vid bildningen af hafsströmmarne öfverhufvud. De 

vatten, som omgifva Sveriges kuster, erbjuda ett särdeles rikt 

fält för dylika specialstudier till följe af dessa hafsbäckens 

egendomliga form och belägenhet och deras i hög grad vexlande 

salthalt och temperatur. Egendomligt nog har likväl detta ämne 

blott i mycket ringa grad tillvunnit sig våra naturforskares upp- 

märksamhet. Då jag derföre haft anledning förutsätta att ämnet 

för mången är temligen obekant, och jag dessutom lifligt önskade 

att kunna vända yngre naturforskares håg på studier i denna 

riktning !), har jag ansett lämpligt att inleda denna uppsats med 

en kortfattad skildring af hvad man, för så vidt jag vet, har 

sig bekant om det allmänna förloppet af de oceaniska strömnin- 

garne, och öfvergar härmed närmare till mitt föresatta ämne. 

Bland de många theorier, som blifvit uppställda för att för- 

klara hafsströmmarnes tillkomst, har sannolikt ingen vunnit så 

mycket erkännande som amerikanaren MAURY'S, hvilken som 

bekant inlagt en särdeles stor förtjenst om hydrografiens studium 

öfverhufvud. I sitt utmärkta arbete, »The physical geography 

of the sea», har han bland annat med stor skarpsinnighet och 

med den ädlaste hängifvenhet för sitt ämne behandlat en mang- 

fald af orsaker, som kunna hafva inflytande på omsättningen af 

vattnet i oceanen. Erkännas måste visserligen att hans sätt 

att behandla dessa frågor varit så godt som uteslutande qvali- 

tativt, hvilket alltid till en viss grad blir betänkligt, enär, då 

de inverkande faktorernas qvantiteter ej tagas i beräkning, ett 

1) Hade blott en del af den ifver, hvarmed vårt land blifvit i botaniskt och 

zoologiskt hänseende genomsökt, kommit undersökningen af våra vatten och 

haf till godo, så skulle säkerligen ett för hydrografien i allmänhet ganska 

värdefullt material redan nu hafva varit samladt. 
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vidsträckt spelrum lemnas öppet för fantasien. Men a andra 

sidan var och är delvis ännu ett annat behandlingssätt knappast 

möjligt på hydrografiens närvarande ståndpunkt till följe af det 

experimentella grundlagets stora ofullständighet. 

Hvad nu särskildt beträffar de egentliga hafsströmmarne, 

eller de, som ständigt fortgå i samma hufvudriktning, så upp- 

ställde MAURY exklusivt såsom deras närmaste orsak olikheten 

1 hydrostatiskt tryck mellan vattenmassor af olika salthalt eller 

olika värmegrad, kort sagdt af olika tyngd. Afven här saknar 

man emellertid hvarje försök till en närmare utredning för något 

särskildt fall af den ifrågavarande tryckskillnaden och dess 

följder. MAURY ätnöjde sig med en i allmänna ordalag hållen 

bevisning för sin åsigt. För att t. ex. förklara orsaken till den 

dubbla strömmen, yt- och bottenströmmen, i de sund, som förena 

haf af olika salthalt, framställde han exemplet af två kärl, som 

man fyllt till samma höjd, det ena med vin, det andra med 

olja, sedan man förut bragt dem i förening medelst en trängre 

kanal, afspärrad med en skiljevägg; likasom här, da skiljeväggen 

borttoges, vinet måste flöda in under oljan, och oljan flöda ut 

ofvanpa vinet, så mäste ock emellan två hafsbassiner af olika 

salthalt ett motsvarande flöde inställa sig på grund af skilnaden 

i vattnens specifika vigt. I kapitlet »Currents of the Sea», 

der han under rubriken »the origin of currents» sammanfattar 

sin åsigt i detta hänseende, äro hans ord följande !): »Om vi 

»undantaga tidvattnens rörelser och de lokala strömmar, som 

»vindarne kunna förorsaka, måste vi uppställa som en princip, 

»att alla strömmar i oceanen hafva deras orsak i en olikhet i 

!) Originalet har: If we except the tides, and the partial currents of the sea, 

such as those that may be created by the wind, we may lay down as a rule 

that all the currents of the ocean owe their origin to difference of specific 

gravity between sea water at one place and sea water at another; for wherever 

there is such a difference, whether it be owing to difference of temperatur 

or to differeuce of saltness, ete., it is a difference that disturbs equilibrium, 

and currents are the consequences. The heavier water goes towards the 

lighter, and the lighter whence the heavier comes: for two fluides differing 

in speeifie gravity and standing on the same level, can no more balance 

each other than unequal weigths in opposite scales of a true balance. 

Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. Ärg. SS INDUS 4 
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»spec. vigt mellan hafsvatten pa ett ställe och hafsvatten pa 

»ett annat; ty hvarhelst en sadan skilnad finnes, antingen den 

»må bero pa skilnad i värmegrad eller skilnad i salthalt ete., 

»sa. är det en skilnad som rubbar jemnvigten och strömmar blifva 

»deraf en följd. Det tyngre vattnet går emot det lättare, och 

»det lättare dit, hvarifrån det tyngre kommer; ty två vätskor, 

»som hafva olika spec. vigt och stå i samma niva, kunna lika 

»litet balancera hvarandra, som olika tunga vigter i de motsatta 

»skålarne af en likarmig våg». Man finner att man enligt denna 

asigt har att söka sjelfva den första impulsen till strömmen i 

det tyngre vattnets öfvervigt öfver det lättare, till följe hvaraf 

detta skjutes at sidan och uppåt, samt i sin tur öfverflödar det 

nedsjunkande tyngre vattenlagret. 

Detta sätt att betrakta den dubbla strömningen torde efter 

MAURY hafva blifvit ganska allmänt antaget. Bland annat har 

Herr H. A. MEYER 1 sitt arbete: »Untersuchungen etc., Ein 

Beitrag zur Physik des meeres», Kiel 1871, begagnat alldeles 

samma resonnement för att förklara de hydrografiska förhal- 

landena 1 vestra delen af Östersjön — likväl utan att nämna 

MAURYS namn. Hvad beträffar den ringa del jag sjelf tagit i 

dylika studier !), sa har jag länge omfattat samma åsigt, och 

ehuru jag för några år sedan, vid ett försök att närmare tillämpa 

principen med anledning af ett ännu ej utgifvet arbete om Öster- 

sjöns vatten, mötte oförutsedda svårigheter, tviflade jag dock 

1) Jag bör här anmärka, att som dessa frågor ligga mycket på sidan om min 

egentliga verksamhet, så har jag, ehuru jag sedan är 1869 alltemellanät 

gjort iakttagelser angående våra vattens förhållanden, likväl haft föga tid 

öfrig att sätta mig in i den hithörande litteraturen. De arbeten jag be- 

"gagnat äro FORCHIAMMERS, MEYERS och MaAuRys, af hvilka emellertid de 

två sednare äro helt nya; sista upplagan af »The fys. geogr. of the sea» utkom 

1872. De hafva derföre tillsvidare synts mig tillräckliga, isynnerhet så länge 

mitt arbete hufvudsakligen gick ut på att göra iakttagelser. Det tillfälle 

som jag sökt att ur mina observationer utdraga allmännare resultater har 

emellertid kommit hastigare än jag väntat, och det hade vid en sådan be- 

handling af ämnet varit önskligt att kunna göra fullständigare afseende på 

dess litteratur. Då detta emellertid skulle under närvarande omständigheter 

ha föranledt till ett längre uppskof, som jag velat undvika, har jag föredragit 

att behandla frågan så, som för närvarande varit mig möjligt, under anhållan 

om öfverseende för hvad som i antydda hänseende kan brista. 
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ej på dess riktighet, till. dess vissa iakttagelser, som jag sednare 

gjort i närheten af större sötvattensutlopp, kommo mig att för- 

moda att saken borde fattas ur en annan synpunkt. 

I Juli månad sistlidna ar gjorde jag under en vistelse vid 

Stora Värtan i Stockholms innerskärgard några bestämningar 

af salthalten derstädes på olika djup. Dervid befanns att salt- 

halten från ytan till 3 famnars djup utgjorde 1,6 a 1,7 per 

mille, att den derpa hastigt steg till 4,2 på 5 famnars djup, men 

sedan endast langsamt ökades mot djupet, der den vid 15 fam- 

nar utgjorde 4,7. Förhållandet var sa till vida oväntadt, som 

jag ej gerna kunnat förmoda nagon hastig omsättning af vatten- 

lagren i en aflägsen del af Stockholms vidsträckta innerskärgärd, 

hvilken blott medelst de tränga sunden vid Vaxholm och Skuru 

står i förening med Östersjön; men att en sådan omsättning 

verkligen ägde rum var tydligt af den plötsliga olikheten i salt- 

halt på 3 och 5 famnars djup. Jag beslöt derföre att om möjligt 

på en och samma dag insamla vattenprof från vissa bestämda 

djup på flera punkter af Stockholms innerskärgård, för att sedan 

jemföra deras saltmängder med hvarandra. Den 4:e Oktober 

fann jag tillfälle dertill i det Professor E. E. VON ROTHSTEIN, 

dåvarande chef för Stockholms vattenbyggnader, välvilligt ställde 

stadens ängbåt till min disposition för en hel dag. Vid profvens 

undersökning visade sig bland annat att salthalten i sjelfva Nybro- 

hamnen, hvarifrån jag utgick, ehuru på ytan obetydlig, likväl på 

2 till 5 famnars djup var något större än på de flesta andra 

punkter af det undersökta området. Sa t. ex. var salthalten 

på 4 famnars djup: 

UN ybEohammen sr... ao Re ht ad 3,83 

TESTET UTA ova Ta GUTAR fp ers): 3,60 

ESO AN TE a 3,44 

och i stora segelleden mellen Blockhusudden och Vaxholm vex- 

lade den fran 3,74 till 3,90. 

Dessa egendomliga siffror föranledde mig att straxt derefter, 

eller den 7 Oktober, undersöka salthalten vid sjelfva utloppet af 

Norrström mellan Skeppsbron och Skeppholmen. Jag fann der 



52 EKMAN, OM HAFSSTRÖMMARNE. 

på 4 famnars djup 4,4 per mille, således betydligt mer än på 

någon annan undersökt punkt mellan Stockholm och Vaxholm på 

motsvarande djup. Vattenståndet vid slusströskeln i Stockholm 

hade varit i lindrigt sjunkande sedan den 4:e Oktober, och så- 

ledes kunde ej den större salthalt, som anträffades utanför 

Skeppsbron den T:e Oktober, tillskrifvas ett under mellantiden 

inträffadt tillflöde af vatten från Östersjön. Allt häntydde på 

att orsaken till den större salthalten vid Skeppsbron just var att 

söka 1 den större närheten till Norrströms utlopp och att man 

saledes här hade att göra med ett förhållande, som för ett 

rigtigt begrepp om underströmmens orsaker kunde vara af större 

betydelse. ; 

För att närmare fastställa sjelfva faktum beslöt jag att på 

högsommaren, då saltsjöns nivå plägar vara föga föränderlig, 

taga en tätare serie af vattenprof mellan Norrströms utlopp och 

Blockhusudden. En sådan serie togs den sistlidne 28 Juli. 

Vattenstandet vid slusströskeln hade under den föregående veckan 

blott varierat med 3 tum och i allmänhet under månaden varit 

föga vexlande. Salthalten i dessa vattenprof bestämdes liksom 

i de förra genom klorhaltens titrering; som koefficient för salt- 

haltens beräkning ur klorhalten har jag begagnat siffran 1,835. 

Resultatet af undersökningen har jag sammanställt i följande 

tabell. Den öfversta horizontela kolumnen anger afstandet i fot 

från sjelfva utloppet af Norrström för de punkter, der vatten- 

profven hemtats; saltmängderna äro nedanför angifna per mille. 

Bredden af det undersökta vattenområdet är temligen lik- 

formig, från 1000 till 2500 fot, och så pass stor i förhållande 

till vattenmassan 1 Norrström, att på omkring 3000 fots afständ 

från dess utlopp, strömningen åtminstone sommartiden är föga 

märkbar. 
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16000 .. 8000 5000 2000 800 
Djup — 

i ae mellan | mellan mellan mellan 
Blockhus- |Panviken och Kastell- Skepps- Slottet och 

famnar. ae Valdemars- | holmen och | holmen och | National- 
i udden. |Stora varfvet.| Skeppsbron. | museum. 

0 4.75 3,34 3,48 - 2,08 1,97 

2 4,78 3,84 4,21 4,37 3,66 

4 30,72 40,80 43,73 45,26 

8 50,14 50,47 50,49 

12 52.13 51,82 51,99 

16 Dan 53,79 54,01 

20 54,66 54,66 

Man finner att salthalten pa ytan kontinuerligt aftog fran 

Blockhusudden till Norrströms utlopp. På 2 famnars djup var 

förhållandet något irreguliert, i det salthalten mellan de två 

första stationerna aftog, men sedan åter tilltog mot Norrström; 

emellertid var den något större utanför Skeppsholmen än vid: 

Blockhusudden. Angående det sista af dessa prof, nemligen det 

utanför Nationalmuseum, bör jag anmärka att strömmen der var 

så stark att fartyget måste fastgöras vid en boj, och att djupet 

der var obetydligt; salthalten var derföre i aftagande. Deremot 

. visa profven på 4 famnars djup en anmärkningsvärdt hastig och 

regelmässig tillväxt i salthalt i den mån man nalkas ström- 

mens utlopp. Annu på 8 famnars djup är en sådan tillväxt 

märkbar. Pa 12—16 famnars djup kan den skönjas endast för 

de 2 närmare strömmen belägna punkterna, och pa 20 famnar 

synes salthalten vara konstant. 
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Resultatet af undersökningen bekräftade således i det hela 

taget fullständigt de antydningar om förhållandet, som jag förut 

erhållit. Men den underström, som här” visade sig !), synes mig 

omöjligen kunna förklaras enligt MAURYS theori: Ty det saltare 

och äfven kallare, således tyngre vattnet befann sig i närheten 

af elfvens utlopp 1 en högre mivå än hvad det gjorde på längre 

afstand derifran. Om således skilnaden i spec. vigt skulle hafva 

förorsakat en bottenström, så skulle denna hafva gatt i riktning 

från land och utåt, i stället för att den här, liksom alltid är 

fallet, gick i riktning emot det sötare vattnet. Skilnaden i 

vattnets spec. vigt på olika punkter, var här således icke orsak 

till strömmen, utan en följd af densamma. Orsaken åter kunde 

svarligen vara en annan än en rent mekanisk, en yttring alltså 

af den lefvande kraft, som innehölls i den utlöpande sötvattens- 

strömmen. 

Det syntes mig nu böra vara af stort intresse att erfara, 

huru underströmmen kunde förhålla sig vid Göta elfs utlopp, 

der sötvattnet mötes af ett verkligt hafsvatten, och der både 

elfvens vattenmassa och dess djup äro betydligt större, så att 

man till och med borde kunna vänta att underströmmen skulle 

intränga i sjelfva flodbädden. Denna undersökning utförde jag 

den 5:e sistl. Augusti. Omständigheterna vid undersökningen 

voro särdeles gynnsamma, 1 det att ett jemnt sommarväder varit 

radande en längre tid förut, och den ringa vind, som för till- 

fället rådde, var ostlig samt vattenståndet i fallande. Enligt det 

vanliga, föreställningssättet hade man således ingen anledning att 

vänta nagot inträngande af hafsvatten i sjelfva elfven, hvars 

vattentillgång dessutom under detta ar var riklig. 

Det vattenområde, som jag nämnde dag undersökte, utgjorde 

en sträcka af en svensk mil, räknadt från Hisingsbron, som gar 

öfver elfven vid stadens nordöstra hörn, till det lilla skäret 

1!) Ehuru jag visserligen ej anställde något särskildt försök för att här påvisa 

underströmmens verkliga tillvaro, så är dock tydligt att en emot elfvens 

utlopp tillväxande salthalt i de undre vattenlagren icke är tänkbar utan till 

följd af en sådan bottenström. 
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Dynan, beläget i Elfsborgsfjorden, 4 mil utanför elfvens mynning. 

Från elfmynningen vidgar sig fjorden hastigt till 4 mil; vid 

Dynan är dess bredd inemot 4 mil och omkring 1 mil längre ut 

vidtager öppna Kattegat. Djupet i fjorden växer fran 34 fam- 

nar vid mynningen till 7 famnar vid Dynan och tilltager sedan 

vidare. Sjelfva elfven är pa 1 mils längd, från mynningen till 

Hisingsbron, uppmuddrad till 17 fots djup, hvilket djup straxt 

ofvan nämnda bro minskas till 12 fot och sedan åter något ökas. 

För öfrigt hänvisar jag till det bifogade utdraget af den af Kal. 

Sjökarteverket uppgjorda specialen Vinga—-Paternoster för 1869. 

På den beskrifna sträckan från Dynan till Hisingsbron tog 

jag den 5:e Augusti prof från 10 olika ställen, belägna på nagor- 

lunda lika inbördes afstånd. På hvarje ställe togos prof för 

hvarje famns djup från och med ytan tills bottnen träffades. 

Utom dessa prof, som togos i sjelfva rännans midt, togos dess- 

utom nagra få närmare stränderna, och dessutom den 7:e Au- 

gusti andra ofvanför Hisingsbron till dess jag kommit till den 

punkt, der allt inflytande af hafsvattnet tydligen upphörde. 

De erhållna profven undersöktes omedelbart med ett par 

nya areometrar för hafsvatten, som Herr ÄDERMAN förfärdigat 

at mig; deras vattenpunkter hade blifvit ställda vid + 15° me- 

delst destilleradt vatten samt 2 saltlösningar af 1,015 och 1,030 

spec. vigt, hvilka jag sjelf beredt. Längden af areometrarnes 

skala för en differens i spec. vigt af 0,015 utgör 11 centimeter 

och de tillata afläsningen af 4:e decimalen med en säkerhet och 

snabbhet, som jag i fraga om areometerbestämningar ej förut 

ansett möjlig !). Den med dessa instrumenter vid t” observerade 

= enligt den korrektions- spec. vigten reducerades till sp. v. 

!) Areometrarnes spindel har en diameter af omkring 4,4 mm. och deras flyt- 

kropp 13 cm. längd och 3,2 cm. diameter. Emedan hela spindelns längd 

för hvarje areometer ej öfvergår 14,5 cm. äro de ej bräckliga att handtera. 

Tanken att fördela den behöfliga skal-längden på mer än en areometer har 

jag hemtat från Hr H. A. MEYER, som i redogörelsen för den Tyska expe- 

ditionen med ångfartyget Pommerania år 1872 beskrifver, huru han låtit 

fördela denna längd på 10 olika areometrar, en ytterlighet som likväl synes 

mig både onödig och obeqväm. 
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tabell, som jag uppgifvit i min afhandling om Hafsvattnet utmed 

Bohuskusten; om likväl salthalten ej uppgick till I %, begag- 

nades det rena vattnets utvidgningskoefficient. De så reducerade 

spec. vigterna äro införda i 3:e kolumnen af följande tabell. Af 

dem hafva sedan saltmängderna i vigt per mille blifvit beräknade 

medelst saltprocentfaktorn 13 och införda i 5:e kolumnen at 

samma tabell. 

Da jag emellertid vid detta tillfälle önskade undvika hvarje 

amledning till tvifvel om bestämningarnes riktighet, och det dess- 

utom var af intresse att erfara, huru stor noggranhet man medelst 

de nya areometrarne kunde påräkna, isynnerhet då, såsom här, 

fråga var om hafsvatten af nästan alla möjliga utspädnings- 

grader, kontrollerade jag efter återkomsten till Stockholm mina 

bestämningar på följande sätt. ; 

Jag bestämde vattenprofvens klorhalt genom titrering med 

+, normalsilfverlösning, och reducerade, om dertill var anledning, 

den för t° funna klormängden till den motsvarande för 15°. De 

salunda för en liter vatten af 15° beräknade klormängderna 

finnas angifna i tabellens 4:e kolumn. Pa grund af det oblan- 

dade elfvattnets klorhalt, som var 0,0057 per liter, och klor- 

7 

Dynan) beräknade jag sedan hur många volymer af detta sed- 

halten i det saltaste vattenprofvet (fran 7 famnars djup vid 

nare hafsvatten som innehöllos i 1000 volymer af hvarje af de 

öfriga profven; dessa kunna nemligen med fullt skäl betraktas 

såsom blandningar af nyssnämnda hafsvatten med elfvatten i 

olika proportioner. Men hafsvattnet från 7 famnars djup vid 

Dynan innehöll omkring 24 % salt och för sådant hafsvatten vid 

våra kuster vet jag på grund af undersökningar, som jag ännu 

ej publicerat, att dess saltkoefficient är nästan exakt 1,81. 

Genom att multiplicera detta vattens klormängd per liter med 

sistämnda siffra erhöll jag således dess saltmängd per liter nog- 

grant, och det var nu lätt att beräkna den saltmängd, som mot- 

svarade det i hvarje af de öfriga profven innehållna hafsvattnet. 

För att erhålla den lilla saltmängd, som motsvarade det i en 

liter af dessa prof innehållna elfvattnet, begagnade jag den upp- 
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gift för Götha elfs vatten, som Professor ALMÉN lemnat, nem- 

ligen 5 fasta beståndsdelar pa hundratusen. Summan af de sa- 

lunda för 1 liter af hvarje vattenprof erhållna saltmängderna 

omräknade jag sedan till vigtsmängd salter per mille pa grund 

af den medelst areometern funna spec. vigten; en möjlig felaktig- 

het vid spec. vigtbestämningen far pa den sa beräknade salt- 

mängden per mille ett relativt litet inflytande. Dessa saltmäng- 

der, som böra vara så nära riktiga, som det öfverhufvud är 

möjligt att erhålla dem, stå införda i 6:e kolumnen. TI den sista 

kolumnen har jag under rubriken »differens» infört den qvantitet, 

hvarmed de af den specifika vigten direkt erhållna saltmängderna 

öfver- eller understiga de af klorhalten sålunda beräknade. 

De i första kolumnen införda siffrorna angifva det ifraga- 

varande ställets ungefärliga afstand i fot från elfvens mynning; 

huruvida profven hemtats i fjorden nedanför elfmynningen, eller 

i sjelfva elfven ofvanför densamma, betecknas genom de tillagda 

bokstäfverna ndf. eller ofv. I fall några bekanta ställen funnos 

a ömse sidor om den punkt, der profvet hemtades, äro dessa 

namngifna. Alla de prof, för hvilka ej särskildt datum finnes 

utsatt, äro tagna den 5:e Augusti. Dei andra kolumnen införda 

siffrorna ange djupet i famnar; der smärre siffror begagnats, 

betyda dessa fot. 

1 | 2 3. 1. 5. 6. 7. 
Sp. vigt Salter Salter 

Tyoika. Djup. 5° a per milleıper mille Diff. 
15° “ (af sp. v.)/(af Klor.) 

18800 ndf. 0 1,0145 | 10,51 18.85 18,77 | 0,08 

1 1,0147 10,89 19,11 19,44 | 0,33 

2220153 | 2,25, | 19,89 | Nn | 054 

Vid skäret Dynan. 
R I 3 1,0160 11,61 20,30 20,69 0,11 

4 1,0162 11,73 21,06 20,39 0,18 

5 1,0166 12,11 21,58 21,56 0,02 

7 1,0174 12,695 | 22,62 22,59 0,03 
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il DNR EN 5. 3 z 
SP VÄSK | sed. Salter | Salter 

I OA Djap. | 15° mE per mille|per mille| Diff. 
F 15° (af sp. v.)/(af Klor.) ; 

14000 ndf. 0 1,0124 | 8.98 16,12 16,07 0,05 

og Jäs | 103 | os | 0,05 

2 1,0155 11,37 20,15 20,26 | 0,11 

Vid Knippelholmarne. 
3 1,0163 11,s4 21,19 21,10 | 0,09 

4 1,0162 JUL TY 21,06 20.96 0,10 

5 | Lores | 12,32 | 2184 | 2193 | 0:09 

10000 nåf. 0 1,0111 7,98 14,43 14,30 0,13 

1l 1,0143 10,38 18,59 18,53 0,06 

Una? Diele 2 | 10159 | 11,49 | 2087 | 20,48 | -0,19 
fästning. 

EROS 11,84 21,19 21,10 | 0,09 

4 1,0168 12,22 21,84 alle 0,08 

6000 ndf. 0 1,0134 | 9,67 17,42 17,28 | 0,14 

N 1 1,0137 9,96 17,81 1,00 0,01 

Käringberget. 2 1,0163 | 11,ss 21,19 ala.) os 

3 1,0166 12,08 21,58 21,51 0,07 

1500 ndf. 0 | 1,0069 5,08 8,97 915 | 0,18 

/ 3 2 „aa u) 1 1,016 11,77 1,19 20,97 0,22 

till Hästevik. oe abe | Anv Mie | Bör 

3 1,0165 12,04 21,45 21,14 | 0,01 

3000 ofy. 0 | 1,0042 3,09 5,46 5,59 | 0,13 

5 99 £ C Röda sten till } 1 1,0151 10,92 19,63 19,48 0,15 

Färjestad. 2 I alone | lila | F03 | 2035 | Bor 
I 

3 1.0164 11,33 21,32 21,07 0,25 
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| 

i 2. 3, 4. Bee 7 
Sp. vigt lernen Salter Salter 

Lokal. Djup.| 15° Tate |per milleper mille Diff. 
=S iter. SR 
15 (af sp. v.)|(af Klor.) 

| 2 
7000 ofv. 0 1,0034 2,46 4,42 | 4,47 0.05 

[6 Er. Pölsebo till il 1,0124 OT 16,12 16,24 0,12 

Carl J. kyrka. 2 | Loaso I. Me 20,67 20,60 | 0,07 

(17) | 1,0162 Jul, 21,06 20,97 | 0,09 | 

11000 ofv. 0 | Looır 1,23 2,21 2:25 | 0,04 

ör 1 | 1,0053 3,94 6,89 7,13 | 083 

Lindholmen. Sao ar 2027 200 | Ore 

(17) | 1,0161 11,67 20,93 20,79 0,14 

15000 ofr. ÖT odon | oa | Een | 05 | Ooe 

Traalt man 1 1,0026 1,35 3,38 3,38 (0) 

Fiskhamnen. 22210155. | 1103| 2015 | 2003 | 042 

(17) | 1,0161 11,60 20,93 20,66 0,27 

D:o, 6:e Aug. St 
un IN (15) 1,0160 lea 20,80 20,86 | 0,06 

16000 o£v. 0 | 1,0003 0,04 0,39 0,11 0,28 
T:e Aug. 

(6) | 1,0008 0,47 1,04 0,39 0,15 

(s) | 1,0023 1,65 2,99 3,02 | 0,03 

Juaulip (10)| l.oıas | 10,81 19,24 19,29 | 005 
Rosendals magasin. 

(12) | 1,0158 | 11,36 20,54 20,85 | 0,29 

(14) | 1,0161 11,68 20,93 20,80 0,13 

(16) | 1.0165 11,77 21,45 20,96 0.49 | 

D:o, 5:e Aug. (17) | 1,0162 ao, 21.06 20,35 0,21 
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i 2. 3. 4. 5. ne 
Sp. vigt a Salter Salter 

Dokal Djup. | 15° | Kor Perlner mille per mille| Dit 
15° “ (af sp. v.)(sf Klor.) 

18000 ofv. 0 | 10003 | 0,13 0,39 0,27 | 0,12 

den 1 1,0010 0,67 1,30 1,26 0,04 

Hisingsbron. 2, 10153, | las 19,89 | 19,89 | 0 

(14) 1,0155 | 11,17 20,15 19,91 0,24 

18500 ofr. 0 0,10 | 0,23 | 
T.e Aug. 

(6) | 1,0004 | 0,17 0,52 | 0,35 | 0,17 

Litet ofvan bron, (8) | 1,0004 | 0,20 0,52 | 0,49 | 0,12 
midt mot Badhuset. 

(10) 1,0034 2,38 4,42 | 4,33 0,09 

| (12) | 1,0155 | 11,23 20,15 | 20.02 0,13 
I 

20500 ofv. (s) | 1,0007 0,35 0,91 0,66 0,25 
T:e Aug. | 

(10) | 1,0016 1,03 2,08 1,90 0,18 | 

(12) | 1,0016 1,02 2,08 1,37 0,21 

2 

ne (12) 0,0082 0,055 

a ’ 

Nee (14) 0,0057 0,05 
:e Aug. 

NT 0 0,0057 0,05 

Differenserna mellan de saltmängder, som erhållits medelst 

areometer och medelst titrering utgör i medeltal 0,08 per mille 

hvarmed de förra utfallit högre. Endast ytterst sällan har 

differensen varit större än 0,25 per mille. För de 30 prof, som 

hållit 2 % salt och deröfver, blir differensen i medeltal +0,087; 

ett prof med ovanligt stor diff. är dervid uteslutet. För de 16 

prof åter, som hållit 0,5 % salt och derunder, blir differensen i 

medeltal + 0,09. Man finner häraf att saltprocentfaktorn 13 kan 
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utan märkbart fel användas äfven för att beräkna salthalten i 

ytterst utspädda prof af hafsvatten, sadana de i naturen före- 

komma. 

Da jag nu dessutom tillägger att de ifragavarande areo- 

metrarne till följe af en försummelse ej alls blifvit graderade för 

4:de decimalerna, sa att dessa helt och hållet måste uppskattas 

för ögat, så finner man att man medelst dylika areometrar, full- 

ständigt graderade, bör kunna bestämma salthalten i hafsvatten 

säkert till ungefär „4; %. 

Den 5:e Aug., då den hufvudsakliga mängden af vatten- 

profven togs, konstaterade jag äfven direkt tillvaron af en inåt- 

gaende bottenström i sjelfva elfven enligt den bekanta metoden 

att nedsänka till bottenströmmen ett föremäl, som erbjuder den 

ett större motstånd och som är fästadt vid en flottör, som hin- 

drar det att sjunka. Det ifrågavarande föremålet erhöll jag 

genom att på en 4-kantig trädpinne låta fastspika 4 tunna träd- 

plattor af en fots höjd och 3 fots bredd, hvilka sålunda bildade 

ett slags kors, som nedtill belastades med så mycket bly att det 

blott långsamt sjönk i vatten; med ett fint snöre bands detta 

kors vid en liten uppblåst kautschuballong, som tjenade till flöte. 

Då korset blifvit nedsänkt till omkring 2 famnars djup, kunde 

jag tydligt iakttaga huru ballongen långsamt drog sig uppåt 

elfven emot vinden och den ganska starka ytströmmen. Jag 

gjorde detta försök omkring 15000 fot ofvanför elfmynningen. 

Men emedan det var tydligt att apparaten var ganska ofull- 

komlig, använde jag den blott ett par gånger för att konstatera 

sjelfva faktum. För bestämdare mätningar angående djupet, 

der underströmmen upphör etc., behöfvas bättre tillställningar. 

Af de prof, som tagits den 6:e och 7:e Augusti, vill det 

synas, som om salthalten på bottnen då skulle ha varit litet 

större än den 5:e, då hufvudmängden af profven togos. Jag kan 

ej närmare yttra mig härom, liksom ej heller huruvida nivåen 

för en viss salthalt står högre närmare elfvens bräddar än i 

sjelfva elfrännan, der jag samlade nästan alla profven; allt detta 

fordrar fortsatta detaljundersökningar. Men tydligt är i alla 
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händelser att nivåen för en viss salthalt måste vara beroende 

af vattenståndet i fjorden utanför. Ty den inlöpande botten- 

strömmen måste slutligen upphöra der, hvarest elfvens bredd 

och djup ej längre lemnar rum för 2 motsatta stömmar, och 

denna punkt måste i viss Man flytta sig fram och åter i och 

med nivaförändringarne i saltsjön. Ju högre dessutom vatten- 

ståndet är i denna, desto tjockare maste det inlöpande lagret 

af saltvatten på bottnen blifva och desto längre bör det kunna 

framtränga i elfven, innan det bringats att försvinna genom in- . 

verkan af den ofvanpa utflytande sötvattenströmmen. 

| Nedanför elfmynningen. Ofvan- 

nn 5 Aus. | DAug. | 5 Aug, | 5 Aug. | 5 Ang. 5 Aug. 

| famnar. | Dynan.. | pyjippet | Elfsborg. | Audal. | Hästevik. Röda 

18800 | 14000 | 10000 6000 1500 3000 

0 18,77 16,07 14,30 17,23 9,15 5,59 

1 19,44 17,08 18,53 17,30 20,97 19,48 

2 20,13 20,26 20,48 21,16 21,16 ze“ 20,35 

| | 21,07 
3 20,69 21,10 21,10 21,51 215441 0 ee 

4 20,89 20,95 21,76 

5 21,56 21,93 

Z 22,59 

Det mest påfallande resultat, som visar sig vid betraktande 

af denna tabell, är att på bottnen af Göta elf framgår en ström 

af salt vatten, som ej upphör förr än 3 mil ofvanför elfvens 

mynning, och der ännu har en salthalt af 2 %, oaktadt dess 

mäktighet på nämnda punkt blott utgör högst 2 fot. Då jag 

den 9 Augusti 1869, således på alldeles samma årstid, under- 

sökte salthalten vid Vinga fyr, fanns den på två famnars djup 

vara 2,2 %; den var då i Marstrands hamn på ytan 1,83, och 
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Sedan jag härmed redogjort för detaljerna af undersökningen 

vid Göteborg, vill jag för bättre öfversigt af det hela i följande 

tabell sammanställa de på olika punkter af området iakttagna 

salthalterna, sadane de beräknats af klormängderna. Jag ute- 

lemnar dervid, för att ej minska öfverskådligheten, sådane prof, 

hvilkas djup ej motsvaras af de flesta öfriga profvens, äfvensom 

sadane lokaler, för hvilka ej fullständiga serier från ytan till 

bottnen blifvit tagna. Likasa utelemnar jag de prof som tagits 

längre upp i elfven, der ej vidare någon anmärkningsvärd salt- 

halt på bottnen anträffades. 

Wokriferlioföm yn a i 0 gle n. 

Dj I 
5 Aug. 5 Aug. 5 Aug. 7 Aug. 5 Aug. 7 Aug. u 

1 

Pölsebo Lind- Fisk- | Rosendals | Nedanför Ofvanför £ 
N holmen. hamnen. magasin. |Hisingsbron. Hisingsbron.| at. 

7000 11000 | 15000 17000 18000 18500 

447 225 0,33 0,11 0,27 0,23 0 

26,24 es 3,38 0,89 1,26 0,35 1 

20,60 20,27 20,03 20,85 19,89 20,02 2 

20,97 20,79 20,66 2; 

4 

5. 

7 

vid yttersta ändan af Paternosterskären 2,09. Bottenströmmen 

i Göta elf, till och med pa den punkt, der den som en tunn 

kil haller pa att försvinna, efter att hafva trängt sig en half 

mil in i landet under ständig strid med sötvattensströmmen 

ofvanföre, besitter alltså ej langt ifrån samma salthalt som 

vattnet på motsvarande djup i öppna Kattegat 13 mil utanför 

elfmynningen och nästan alldeles samma, som vattnet på samma 

djup i Elfsborgsfjorden 4 mil från elfmynningen, eller ytvattnet 2 mil 
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vester om Marstrand! Om också till följe af tidsskilnaden mellan 

observationerna, den gjorda jemförelsen ej är till alla delar strängt 

berättigad, så är dock i alla händelser det faktum, som vi här 

hafva för ögonen, af en särdeles anmärkningsvärd beskaffenhet. 

Det från bottnen upphemtade saltvattnet var klart som hafs- 

vatten, då deremot det ofvanpå utflytande ytvattnet nedanför 

Hisingsbron var märkbart grumligt, ett ytterligare bevis att 

bottenvattnet befann sig 1 frisk strömning och ständigt utbytes 

mot nytt vatten från hafvet. 

Latom oss nu närmare betrakta salthaltens föränderlighet, 

niva för nivå, och först 

Ytan. Vi finna då att salthalten här nästan kontinuerligt 

aftager från 18,77 vid Dynan till 0,23 vid Hisimgsbron; omkring 

4000 fot högre upp finnes på ytan blott rent elfvatten. Det 

enda anmärkningsvärda afbrottet i salthaltens aftagande träffas 

6000 fot utanför elfmynningen, der äfven i några andra nivåer 

‘en relativ stegring af salthalten är märkbar. En annan liten 

oregelmässighet visar sig hos ytprofvet på 17000 fot ofvan elf- 

mynningen. Men detta prof är ej taget samma dag som de 

festa öfriga och ej i samma streck af elfrännan, till följe 

hvaraf de på denna punkt observerade salthalterna äfven på 

djupet ej riktigt motsvara de öfriga profvens. För det följande 

kunna vi derföre franse från dessa smärre afvikelser. 

På 1 famns djup håller sig salthalten temligen lika från 

Dynan till elfmynningen, men aftager likväl först, för att sedan 

straxt utanför elfmynningen stiga upp till ett maximum; den 

uppgår der till nära 21, då den vid Dynan utgör 19,44. Inåt 

elfven aftager deremot salthalten på detta djup hastigt och 

oupphörligt. Beräknar man huru mycket den aftager på 1000 

fot mellan de olika ställen, der prof togos den 5:e Augusti, från 

Hästevik och uppåt elfven, så får man följande siffror: 0,3, 0,s, 

2,3, 0,9, 0,7. Samma beräkning, utförd för ytprofven, ger talen 

0,8, 0,3, 0,5, 0,4, 0,2. Man far således ingen regulier serie, 

hvilket ej heller kan väntas, emedan flodbäddens bredd och form 

vexlar. Den hastigaste förminskningen i salthalt visar sig mellan 
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de stationer, Pölsebo och Lindholmen, mellan hvilka den största 

förträngningen af flodbädden finnes. 

På 2 famnars djup inträder ett helt annat förhållande. 

Salthalten tillväxer här oupphörligt ehuru långsamt från Dynan 

till elfmynningen (20,13-—21,16) och aftager sedan lika långsamt 

och oafbrutet mot Hisingsbron (21,16—20,02). Vi befinna oss 

tydligen här inom den ingående bottenstömmens område. Men 

2000 fot längre upp i elfven var salthalten vid 2 famnars djup 

blott 1,87 och ännu 2000 fot längre upp 0,055; vattnet utgjordes 

således der af rent elfvatten. Den salta strömmen förmådde 

följaktligen ej vid dåvarande vattenstånd att öfverstiga den 

bottentröskel af blott 2 famnars djup, som vidtog straxt ofvanom 

Hisingsbron. Bottenströmmen var också här efter den långa 

vandringen uppför elfven särdeles minskad till dess massa, så 

att dess mäktighet ej utgjorde 2 fot. En sådan serie af vattenprof 

som den jag här erhöll, visande vid ett afstånd af 2 fot mellan 

profven salthalterna 0,35, 0,40, 4,33 och 20,02, vid hvilket sednare 

djup bottnen nåddes, är väl hittills exempellös, på samma gang 

som den är ett vackert bevis för dugligheten af den vatten- 

hemtare jag begagnat, densamma som jag beskrifvit i min upp- 

sats om hafsvattnet vid Bohuskusten. 

På 3 famnars afstånd från ytan visar salthalten ett alldeles 

likartadt förhållande som på föregående djup. Den växer i 

Elfsborgsfjorden mot elfmynningen från 20,69 till 21,44, och 

aftager sedan lika mycket pa elfvens botten nemligen till 20,66. 

På elfbottnen uppgar djupet likväl ej till fulla 3 famnar utan 

blott till 17 fot, och äfven detta djup upphör på omkring 16000 

fot ofvan mynningen, hvarefter djupet snart miuskas till 2 famnar- 

Pä de större djupen i Elfsborgsfjorden, som ej hafva sin 

motsvarighet inom sjelfva elfven, finner man, så långt under- 

sökningen går, samma förhållande som på 2 och 3 famnars 

djup, nemligen att salthalten tilltager ganska märkbart mot elf- 

mynningen. 

På grund af de anförda fakta är det nu ej svårt att bilda 

sig en allmän föreställning om strömmarnes förlopp på det under- 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. SEEIN:EOR 7. > 
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sökta området. Bottenströmmen, som intränger från Elfsborgs- 

fjorden, gar 1 sjelfva fjorden mot land, men i en snedt upp- 

stigande riktning, sa att de undre saltare vattenlagren komma 

närmare ytan ju mera de nalkas land. Salthalten för en viss 

nivå på djupet i fjorden ökas derföre i riktning mot elfmynningen. 

Sedan underströmmen kommit in i elfvens flodbädd fortsätter 

den sin väg, men emedan härstädes inga nya saltare lager 

kunna tillföras underifrån, kan ej salthalten för en viss nivå 

vidare tillväxa. I stället inträder ett, ehuru mycket lindrigt, 

aftagande i strömmens salthalt ju längre den fortskrider, i det 

elfvattnet genom diffusion eller af andra orsaker får tillfälle att 

småningom inmänga sig äfven i dess undre lager. Men under 

det den sålunda framskrider på elfvens botten, är dess yta ut- 

satt för en beständig och liflig reaktion mot den ofvanpa ut- 

löpande floden af sött vatten. Dess öfre lager så att säga flås 

af, det ena efter det andra, och föras äter tillbaka i blandning 

med elfvattnet. Bottenströmmen mäste derföre äfven oberoende 

af det aftagande djupet mer och mer förtunnas, ju längre den 

framskrider, och slutligen upphöra. Men ett ännu större in- 

flytande med afseende pa bottenströmmens slutliga upphörande 

maste flodbäddens bredd, djup och lutning utöfva. Ty vi kunna 

alltid tänka oss dessa i sådant förhållande till flodens vatten- 

massa, att hela utrymmet tages i ansprak för det utströmmande 

vattnet, och inget spelrum blir qvar för bottenströmmen, Ju 

större deremot djupet är, desto lättare och hastigare kan hafs- 

vattnet utifrån intränga, för att ersätta hvad som från botten- 

strömmens yta blifvit bortfördt. Att bottenströmmens salthalt 

kunnat bibehålla sig nästan oförändrad ända till slutet, förklarar 

sig otvunget deraf, att det, som var qvar af bottenströmmen på 

detta ställe, var just de understa lagren, som af de öfverliggande, 

sedan bortförda lagren varit bäst skyddade för elfvattnets iu- 

verkan. Men dessutom berodde det väl äfven derpa, att det i 

Göta elf hufvudsakligen är elfvens hastigt aftagande djup som 

sätter en gräns för bottenströmmen. I floder, der det större 

djupet sträcker sig till mycket längre afstånd från mynningen 
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inåt land, skola måhända saltförhällandena vid slutet af botten- 

strömmen visa sig annorlunda. 

Hvad åter ytströmmen beträffar, så ökas dess salthalt oupp- 

hörligt i mån som den upptager partiklar från bottenströmmen. 

Vi finna att denna tillväxt i det stora hela taget sker småningom 

och oupphörligt, och kunna deraf med allt skäl sluta att botten- 

strömmen ej vänder om sin riktning plötsligt och först mot 

slutet, utan småningom och under hela vägen, liksom om man 

från en mångdubbel dukpacke tillbakarullade det ena lagret efter 

det andra. Ytströmmens reaktion på bottenströmmen måste 

vara lifligast der, hvarest flodbäddens vidd undergår större för- 

ändringar. Vi finna ock i öfverensstämmelse dermed att dess 

tillväxt i salthalt för 1000 fot är störst på området mellan 

Lindholmen och Pölsebo, der en starkare sammandragning af 

flodens bredd finnes. Af saltförhållandena kan man för öfrigt 

sluta att ytströmmens djnp mellan Hisingsbron och elfmynningen 

utgör emellan 1 och 2 famnar, men att dess djup i Elfsborgs- 

fjorden är mindre än 1 famn. 

Men ytströmmen tillväxer ej blott till dess salthalt, utan 

äfven till dess vattenmassa i den mån den med sig införlifvar 

delar af bottenströmmen. För att ge en bättre föreställning om 

huru härmed förhåller sig har jag anfört nedanstående beräkning 

öfver elfvattnets halt af hafsvatten ofvanför mynningen. Den 

visar huru manga volyms-% elfvattnet innehäller af sadant salt- 

vatten, SYm träffades på 17 fots djup 3000 fot ofvan elfmyn- 

ningen; talen äro beräknade af de beträffande vattnens klorhalter, 

hvarvid det varit onödigt att fästa afseende på den lilla klor- 

halten, som elfvattnet före blandningen innehåller. Det är klart 

att den sålunda beräknade hafsvattensprocenten blir den minsta 

möjliga, som elfvattnet på en viss punkt upptagit. Ty något 

saltare vatten än det på 17 fots djup har ej kunnat komma in 

i de ofvanför liggande delarne af elfven; men deremot har elf- 

vattnet mycket väl kunnat blanda upp sig med ett mindre salt 

vatten från bottenströmmens öfre lager, i hvilket fall således en 
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större mängd hafsvatten skulle ha åtgått för att åstadkomma 

den funna klorhalten, än hvad här nedan beräknats. 

Afstånd ofvanför Volyms 4 hafsvatten 
elfmynningen i blandningen på 

i fot. ytan. 1 famn. 2 famnar. 

KSN Ua 0,88 1,45 94,90 

TEO00E TER 1,03 5,70 94,31 

19000 ER ee HSO HÄNGS 94,94 

TOO 10,36 29,52 96,11 

KO ee 20,81 76,69 97,70 

AU EET 26,07 92,30 98,80. 

Att de i första kolumnen införda blandningarne utgöras af 

utströmmande vatten, liksom de i 3:e af inströmmande, kan ej 

vara nagot tvifvel underkastadt. Det är således obestridligt att 

100 volymer utströmmande rent elfvatten på ett afstand af 3000 

fot från mynningen ökat sin volym till 135 eller med mer än +, 

eftersom ytvattnet på detta ställe medförde åtminstone 26,07 

vol. % hafsvatten. Detta tillskott i strömmens volym växer sedan 

ute i sjelfva fjorden i en snabb progression på samma gang som 

strömmens hastighet minskas. På ett afstand af t. ex. 6000 

fot från elfmynningen innehåller det utgående ytvattnet redan 

81,72 vol. % hafsvatten enligt samma slags beräkning, eller m. 

a. o. 100 volymer elfvatten skulle hafva svällt ut till 552 volymer. 

Att äfven vattnet pa | famns djup i elfven utgöres af ut- 

strömmande vatten, synes mig, om också ej direkt bevisadt, 

likväl i högsta grad sannolikt. Den snabbare tillökningen af 

inblandadt hafsvatten förklarar sig helt naturligt af nämnda 

vattenlagers större närhet till bottenströmmen, liksom ytström- 

mens salthalt i Elfsborgsfjorden tillväxer vida hastigare än i 

elfven. För de närmast ofvanför elfmynningen belägna punk= 

terna kan man visserligen stadna i osäkerhet om huruvida man 

på 1 famns djup har att göra med en mycket salthaltig utström 

eller en mer utspädd bottenström. Men man torde dock på grund 

af de anförda siffrorna utan öfverdrift kunna säga att den vatten- 

massa, som på tidsenheten utföres af Göta elf, ökas till följe af 
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bottenströmmen, med åtminstone 40 % innan den slipper ut i 

Elfsborgsfjorden. 

Att döma af de irreguliera vexlingarne i salthalt pa en 

famns djup i Elfsborgsfjorden tyckes vattnet pa nämnda djup 

derstädes ha befunnit sig emellan den ut- och ingaende strömmen. 

Men straxt utanför elfmynningen eller 1500 fot derifran synes 

det otvifvelaktigt härröra fran bottenströmmen, emedan maxi- 

mum af salthalt för I famns djup finnes pa denna punkt. Detta 

maximum kan måhända förklaras så, att det snedt underifrån 

inströmmande hafsvattnet, som här sammantränges i den kil- 

formigt afsmalnande fjorden, till följe af sin fart och det mot- 

stånd det möter, upphöjer sig till ett slags kulle, för att sedan 

åter sänka sig och inströmma i elfbädden 2). 

> 

Det är tydligt att med afseende på de berörda frågorna en 

mängd omständigheter af vigt återstå till närmare undersökning. 

Huru stort är djupet och hastigheten af den ut- och ingående 

strömmen på olika punkter af deras bana? Finnes emellan båda 

strömmarne något relativt stilla, i hvirfvelrörelse inbegripet 

 vattenlager, eller afgifver, såsom jag förmodar, bottenströmmen 

' mer omedelbart delar af sin vattenmassa till den öfverliggande 

. ytströmmen? Huru stor är skilnaden mellan de vattenmassor, 

som på tidsenheten utföras af elfven på olika delar af det ifråga- 

varande området? Huru förhåller sig den salta bottenströmmen 

vid olika vattentillgång i elfven och olika vattenstånd i saltsjön? 

Finnes, eller finnes icke någon uppgående bottenström der, hvarest 

Göta elf eller annan flod utmynnar i en insjö eller eljest någon 

djupare utvidgning, som blott innehåller sött vatten? Se der 

frågor, hvilkas noggranna utredning skulle för hydrografien vara 

af stort intresse, och utgöra ett tacksamt arbetsfält för utför- 

ligare undersökningar. 

Vilja vi nu fråga oss hvad det kan vara för en kraft, som 

förorsakar den här beskrifna bottenströmmen i Göta elf, så böra 

vi först öfverväga hvad det är för en verkan, som denna kraft 

!) Möjligt ock att en del af bottenströmmen här kastar om och vänder tillbaka 

ut i fjorden. 
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åstadkommer; ty kraft och verkan måste vara proportionela. 

Svaret blir då, att den ifrågavarande kraften upplyfter det dju- 

pare ned i Elfsborgsfjorden befintliga, saltare och tyngre vattnet 

till högre nivåer, och uppfordrar sålunda i tidsenheten åtminstone 

40 % af den vattenmängd, som Göta elf sjelf nedför, tvingar den 

in genom elfvens mynning och sätter en större del deraf i rö- 

relse ända till 4 mil in i landet, under hvilken väg botten- 

strömmen har att öfvervinna friktionerna mot elfbädden och den 

ofvanpa utflytande sötvattensströmmen. Ma vi nu först tillse, 

om MAURYS teori synes tillfredsställande kunna förklara denna 

verkan. 

Nedanför elfmynningen. Ofvan- 

Dj FREE Re 
5 Aug. 5 Aug. 5 Aug. 5 Aug. D Aug. 5 Ang. 

i 

famnar. Dynan. RE Elfsborg. Andal. Hästevik. | Röda sten. 

18800 14000 10000 6000 1500 3000 

Låtom oss, under antagande att de ifrågavarande vatten- 

massorna vore fullkomligt stilla, tänka oss den rörelse, som 

skulle kunna uppkomma genom det olika hydrostatiska trycket 

af de olika tunga vattenpelarne, dervid tillika antagande, att 

alla för samma djup angifna vattenprof också verkligen ligga i 

samma nivå. Vi observera då till en början att de spec. vig- 

terna på 2 och 3 famnars djup äro så godt som lika stora 
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För att man bättre ma kunna bedöma detta lemnar jag i 

= reducerade spec. vig- 

terna hos vattnet på det undersökta området. Jag har dervid 

följande tabell en öfversigt af de till 

användt de medelst areometer erhållna spec. vigterna, emedan 

dessa enligt hvad jag förut visat icke innesluta större fel än 

0,0002, på ytterst få undantag när. För utrymmets skull har 

jag blott angifvit decimalsiffrorna. Att för ändamålet taga i 

beräkning den lilla olikheten i temperaturen som kan råda på 

så grundt vatten som ett par tre famnar vore utan tvifvel blott 

ett förspilldt arbete. 

onen m syn nin ge Nn. 

” Zu 1 a a re Dju 
5 Aug. | 5 Aug. 5 Aug. 7 Aug. DD Ang | 7 Ang. ai i 

i 
Pölsebo Lind- Fisk- Rosendals | Nedanför | Ofvanför EES 

"| holmen. hamnen. magasin. |Hisingsbron.|Hisingsbron. > 

7000 11000 15000 17000 18000 18500 

0074 0017 0007 0008 ch 0008 | oo 0 
— — — = A — — je _— — —_ 

0124 | 0053 0026 0008 | 0010 | 0004 | 1 
Ber | Ås p er ER R LER SSE) | [pa a N 

0159 0157 | 0155 0158 0153 0155 | 2 

0162 | 0161 0161 | 23 

i dessa lagers båda ändpunkter och blott obetydligt höjes i deras 

midt, och att man derföre under 2 famnars djup icke finner 

någon anledning till en af sp. v. skilnad förorsakad bottenström. 

Tvertom, om man summerar och tager medeltalet af de spec. 

vigterna i:hvarje vertikal pelare från och med 2 famnars djup 

till bottnen, så finner man att vigten af hvarje sadan pelare, 

tagen at landsidan till, öfverväger den motsvarande pelaren tagen 
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längst ut at sjösidan, och att således, om vattenlagren ofvanför 

2 famnars djup vore borta, en bottenströmning skulle inträda 

från landsidan och utåt, eller tvärt emot den riktning i hvilken 

den verkligen går. Enligt de undersökningar jag förut anstäldt 

vid Bohuslänska kusten, skulle man vid samma årstid icke ens 

ute at öppna hafvet i denna del af Kattegat träffa anmärknings- 

värdt tyngre vatten på motsvarande djup, än hvad jag här fann 

närmast land utanför elfmynningen. 

Vill man således 1 vattnens olika tyngd finna anledningen 

till bottenströmmen, så måste man söka den i vattenlagren ofvan- 

för 2 famnars djup. Här hafva vi verkligen två olika tunga 

vattensamlingar, som stå i kommunikation med hvarandra och 

ehuru skilnaden mellan de närgränsande vattenpelarnes spec. 

vigt icke är betydande, är den dock ganska väsentlig da 

man jemför de båda ändpunkterna. Lat oss för enkelhetens 

skull antaga den största här möjliga skilnaden, nemligen att 

vattenpelaren vid Dynan ända ifrån ytan till 2 famnars djup 

innehöll 2,2 % salt och den vid Hisingsbron vore alldeles rent 

elfvatten. Deras spec. vigter vore då som 1,0169:1. Det öfver- 

tryck, som en 2 famnars hög vattenpelare af 1,0169 skulle ut- 

öfva öfver en lika hög pelare af rent vatten, skulle motsvara 

2,0 decimaltum vattentryck. Detta öfvertryck hade då att sätta 

i rörelse en strömning af 1 mils längd. Nåväl, denna tryck- 

skilnad vore för den ifrågavarande väglängden visserligen icke 

synnerligt stor, men den skulle emellertid utan tvifvel förorsaka 

en bottenström, om vattnen förut varit stillastående. Lät oss 

nu, för att komma det sanna förhållandet närmare, antaga att 

hela det ifrågavarande vattenområdet, till ett djup af öfver en 

famn, genom någon annan orsak vore satt i rörelse i riktning 

från den sida, der det lättare vattnet befinner sig, men att 

alla andra omständigheter vore sådane, som förut antagits. Den 

verkan, som det tyngre vattnet kunde hafva att framdrifva en 

bottenström i riktning mot det lättare, skulle vid en viss ha- 

stighet af den supponerade ytströmmen helt och hållet kunna 

upphäfvas; i alla händelser måste en del af det tyngre vattnets 
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öfvertryck atga, för att bottenströmmen skall kunna öfvervinna 

motståndet mot den nyssnämnda ytströmmen, och en anmärknings- 

värdt mindre qvantitet än 2 tums vattentryck komma att återstå 

för att verkligen drifva bottenströmmen framåt. Men vi hafva 

hittills antagit att hela vattenlagret befunnit sig från början i 

horizontalt läge. Detta är i verkligheten icke fallet, ty elfvens 

yta måste ofvanför mynningen äga en viss lutning). Vore 

denna lutning 2 tum på 3 mil, så skulle, till och med om vattnen 

tänktes stillastående, den söta vattenpelaren vid Hisingsbron 

balancera den salta vid Dynan. Men till följe af elfvens ström- 

ning behöfver fallhöjden icke på en betydlig qvantitet när vara 

så pass stor, för att det nämnda öfvertrycket hos saltvattnet 

skall upphäfvas. Dertill blir således en ganska liten fallhöjd 

'hos elfven tillräcklig. Då nu strömhastigheten i elfrännan mellan 

Hisingsbron och mynningen, åtminstone vid det tillfälle då vatten- 

profven samlades, var ganska anmärkningsvärd, synes det vara 

klart nog, att om ocksa nagonting skulle bli öfrigt af saltvattnets 

öfvertryck, denna qvantitet i alla händelser måste bli för liten 

för att kunna åstadkomma en så mäktig verkan som den, hvilken 

här skall förklaras. 

Men vi hafva för att förklara bottenströmmen en annan 

kraft att tillgå, nemligen den lefvande kraften hos den utström- 

mande sötvattenmassan. Det är tydligt att om denna kraft 

blir till en större del använd på att uppfordra en bottenström 

!) Det har hittills icke lyckats mig att skaffa någon exakt uppgift öfver denna 

lutning. De höjder öfver hafsytan, som vid topografiska kårens mätningar 

bestämmas, blifva genast från början beräknade på hafsytans medelvatten- 

stånd, och äro derföre ej strängt användbara för detta speciela fall. Emeller- 

tid kan jag anföra att enligt dem (Göteborgsbladet, 1867) skulle Göta elfs 

yta på 21 mils afstånd från mynningen, vid Kongelf, ligga 15,4, och på 13 

mils afstånd från mynningen ligga 9,2 tum öfver hafvets medelvnttenstånd. 

Enligt proportionel beräkning skulle den då vid Hisingsbron ligga 3,45 tum 

deröfver. Hvad elfvens fallhöjd nedanför Hisingsbron beträffar bör man 

erinra sig, att om också dess bredd der är större, så är å andra sidan den 

vattenmassa, som der utströmmar, ansenligare, och att till följe af botten- 

strömmens reaktion mot ytströmmen den sednare i viss mån måste behöfva 

större fallhöjd än annars, för att framrinna med en viss hastighet. Jag 

hoppas att snart nog erhålla bestämda data med afseende på denna fråga. 
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i motsatt riktning, sa skall denna sednare ström kunna blifva 

ganska betydande. Man har således här en kraft, som står i 

full motsvarighet till den åstadkomna effekten, och man kan 

vidare med full visshet säga, att den ifrågavarande kraften 

måste blifva till mycket stor del använd just på att åstad- 

komma denna effekt. Då nemligen en flod från det lutande 

planet af dess flodbädd glider ned i hafvet, måste dess undre 

yta meddela sin rörelse åt de hafsvattenspartiklar hvarmed 

den kommer i beröring, hvilka i deras tur öfverföra rörelsen 

på andra etc.; flodströmmens lefvande kraft öfvergar salunda 

småningom på en allt större vattenmassa som rör sig med allt 

mindre hastighet. Men de vattenpartiklar, som sålunda ständigt 

af floden sättas i rörelse i riktning från land, måste oupp- 

hörligt ersättas af andra, som tillströmma utifrån i riktning 

mot land. Det är häri som vi maste söka den egentliga or- 

saken till bottenströmmen så väl vid Norrströms utlopp, som 

i Göta elf. Vi hafva sett hvilka stora mängder af saltvatten, 

som redan ofvanför mynningen af denna sednare flod ständigt 

utföras med elfvattnet. Tänkom oss för ett ögonblick, att elfven 

uttorkat och att stillastående hafsvatten fyllt flodbädden så långt 

det kunnat na. Låt nu elfven åter börja att flöda, hvad kom- 

mer då att inträda? Jo, på hela den sträcka, der elfbädden ej 

är rymligare än som behöfves, för att lemna rum at sötvattens- 

massan, kommer hafsvattnet att bortträngas helt och hållet; men 

i närheten af mynningen, der djupet och vidden äro tillräckligt 

stora, kommer strömmen att flyta framåt på en bädd af hafs- 

vatten. Elfvattnet måst då meddela sin rörelse åt detta och 

utföra sådana massor deraf till fjorden, som vi hafva sett att 

den för närvarande gör, och fortsätta med denna verkan långt 

ut i Elfsborgsfjorden. De så bortförda massorna måste ersättas 

af andra, som inströmma fran djupet mot fjordens innersta för- 

trängning, der småningom höja sig mot ytan och sedan fortsätta 

deras väg så langt in i elfven som erfordras, för att det upp- 

komna tomrummet skall fyllas. 
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Hvarje flod, som utfaller i hafvet, är derföre i anseende till 

dess verkan på hafsvattnet att förlikna vid en dubbelverkande 

pump, hvars kolf pressar framför sig en lika stor vattenmassa 

som den samtidigt suger in bakom sig, och den kraft, som sätter 

pumpkolfven i rörelse, motsvaras här af den lefvande kraften i 

flodens egen vattenmassa. Detta förhållande bör vara af prak- 

tisk vigt för de många större städer, som äro belägna på något 

afstånd från flodmynningar. Hafsvattnet, som är så eftersökt 

för anläggning af badanstalter, men dessutom kan ha använd- 

ning för åtskilliga andra ändamål, såsom för förvaring af lefvande 

saltsjöfisk till afsalu, för underhållande af aquarier, raffinering 

af bergsalt m. m., måste nemligen ofta sökas på miltals afstånd 

från: dylika städer, i fall det skall hemtas från ytan. Men till 

följe af den kraft, som vi här lärt känna, upphemtas det utan 

atgörande af menniskohand från djupet långt ute i hafvet och 

föres, friskt och klart och nästan alldeles oblandadt af söt- 

vatten, fram till de ställen, der det kan behöfva användas. 

Det skulle vara mer än underligt, om ett sådant natur- 

förhållande icke alls skulle ha blifvit bemärkt på de orter, der 

det eger rum. I Göteborg har, efter hvad jag sedan fått höra, 

mången haft kunskap om att saltvatten kan anträffas under det 

söta ytvattnet!), ehuru förhållandet ingalunda var allmänt be- 

kant; någon användning deraf har ej heller någonsin blifvit gjord ?). 

Man hade ju också ingen kännedom om salthaltens storlek, långt 

1) Pa föranledning af Professor S. Lovkn lär Intendenten MALM i Göteborg 

ha sökt och funnit hafsvattensdjur innanför elfmynningen. Den som all- 

varligast rigtat sin uppmärksamhet på saltvattnets nämnda förekomst, synes 

ha varit länets nitiske fiskeri-intendent, Hr G. von YHLEN. Han berättade 

mig, då jag vid min undersökning af Göta elf hade nöjet sammanträffa med 

honom, att han på grund af den tydligen stora salthalten i vattenprof, som 

han medelst butelj upphemtat, föreslagit att anordna försäljning af salt- 

sjöfisk vid Göteborg på en sådan plats, att sumpar kunde nedsänkas till elf- 

botten, der fisken kunde förvaras lefvande. 

?) Man hade länge i Göteborg ett badhus för salta bad. som förseddes med 

hafsvatten från en bredvidliggande pråm, hvilken då vattnet tagit slut, bog- 

serades ut till Vinga för att fyllas på nytt. Man visste således tydligen ej 

att man några fot djupare der pråmen låg, hade friskt cirkulerande hafs- 

vatten af samma sälta. Anstalten upphörde sedan. och ersattes ej med någon 

annan. 
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mindre om dess verkliga orsaker, och det är likväl först genom 

att inse dessa, som man får ett riktigt begrepp om fenomenets 

praktiska användbarhet. 

Jag har härmed redogjort för de iakttagelser jag samlat 

angaende hafsvattnets rörelser i närheten af flodmynningar. Bland 

annat har jag dervid sökt visa, att man ej har att söka orsaken 

till den starka bottenström, som uppträder vid floders utlopp, i 

tryckskilnaden mellan vattenpelare af olika salthalt, utan i en 

helt annan omständighet, hvilken man i fråga om hafvets ström- 

ningar, för så vidt jag vet, alldeles förbisedt, nemligen i'ytström- 

mens lefvande kraft och dess mekaniska verkan på sitt underlag. 

De ifrågavarande strömningarne vid flodmynningar hafva 

mig veterligen icke förut varit föremål för särskilda under- 

sökningar eller för närmare discussion. Men när jag samman- 

ställt de observationer, som jag här anfört, med hvad jag för 

öfrigt angående hafsvattnets strömningar genom andra erfarit 

eller sjelf iakttagit, så har jag börjat misstänka, att man vid 

tillämpningen af den teori, som söker förklara hafsströmmarne 

pa grund af en olikhet i vattenlagrens spec. vigt, i de flesta 

fall utgått från en missuppfattning af de verkliga förhållandena. 

Jag vill derföre nu göra försök att taga följderna af dessa 

spec. vigt-skilnader i närmare skärskådande, och i sammanhang 

dermed söka draga nagra allmännare konseqvenser af mina 

ofvananförda iakttagelser. På det att man rätt måtte inse be- 

tydelsen af de invändningar, jag ämnar göra mot MAURYS teori, och 

den väsendtliga olikheten mellan hans uppfattning af hafsström- 

marnes orsaker och den, hvilken jag här vill söka göra sannolik, ber 

jag, att man måtte uppmärksamt granska det ställe af »The fys. 

geogr. of the sea», som jag citerat a sid. 49, och som kan sägas 

i korta ord uttrycka hans äsigt. Det är, som man finner, tryck- 

skilnaden mellan olika tunga vattenpelare, hvilka stå i samma 

nivå, som skall föranleda strömmarne. Det är derföre likgiltigt, 

om den olika tyngden (spec. vigten) är en följd af olika tem- 

peratur, utspädning eller koncentrering af hafsvattnet. I alla 

händelser skall, der vattenlager af olika tyngd kommunicera med 
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hvarandra, det tyngre vattnets undre lager, till följe af dess 

större hydrostatiska tryck, drifva undan det lättares; da det 

tyngre vatten sålunda bryter sig väg pa djupet i form af en 

bottenström, sjunka dess öfre partiklar samtidigt nedåt och lemna 

rum för en ytström af det lättare vattnet, som går i riktning 

emot och öfverflödar det tyngre. Man må väl observera att här 

icke så mycket är fråga om öfvergaende strömmar, som upp- 

komma till följe af en tillfällig förändring i vattnets tyngd och 

åter försvinna, när denna förändring utjemnat sig. Frågan gäller 

fastmer de beständiga hafsströmmarne, hvilka enligt MAURY 

skola uppkomma på ofvannämnda sätt och hållas i rörelse till 

följe af tryckskilnader, hvilka föranledas deraf att beständigt ver- 

kande orsaker underhålla en beständig olikhet i vattnets spec. 

vigt i skiljda delar af hafvet. 

De förnämsta anledningarne till olikheter i hafsvattnets 

spec. vigt äro som bekant följande: vattnets volymförändringar 

till följe af vexlande temperatur, dess utspädning genom neder- 

börd, vare sig denna kommit direkt från atmosferen eller blifvit 

tillförd i form af flodvatten eller is, och dess koncentrering ge- 

nom frysning eller afdunstning. Tryckets inflytelser på spec. 

vigten kommer här ej i betraktande, emedan frågan gäller vatten- 

lager i samma nivå. Låt oss derföre betrakta de ofvannämnda 

3 anledningarne hvar för sig, och dervid göra början med tem- 

peraturförändringarne, såsom varande, åtminstone skenbart, det 

minst invecklade fenomenet. Vi antaga då för enkelhetens skull 

att ingen af de orsaker, som för öfrigt sträfva att ändra hafs- 

vattnets spec. vigt, samtidigt gör sig gällande. 

Låt aa föreställa en del af hafsytan och låt oss antaga 

att hafsvattnet alltigenom ända till djupet cc haft temperaturen 

ti’, men att det på en trakt blifvit af solen uppvärmt till tem- 

peraturen {° till det djup, som utmärkes med nivålinien bb. 

Hvad blifver då den omedelbara följden af uppvärmningen? 

Tydligen att det uppvärmda vattenlagrets volym ökas. Genom 

volymtillökningen blir det specifikt lättare och måste således upp- 

lyftas af det kallare vattnet till dess båda vattenlagrens tjocklek, 
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räknadt från det djup, der det varmare lagret upphör, kommit 

att förhålla sig omvändt som deras spec. vigter. Då i verklig- 

heten det uppvärmda vattenlagret blir ofantligt tunnt relativt 

Fig. 1. 

till dess utsträckning, och således utvidgningen möter långt 

mindre motstånd i vertikal riktning än i horisontal, kunna vi 

väl för öfrigt antaga att den första utvidgningen uteslutande eger 

rum i vertikal riktning och att följaktligen det varma vatten- 

lagrets djupnivå, bb, blifver oförändrad; ty under sådant an- 

tagande blir tydligen det hydrostatiska trycket i denna nivå 

detsamma efter uppvärmningen som förut. Låt oss vidare tänka 

oss den ej uppvärmda pelaren ab indelad i ett mycket stort 

antal, n, lika delar, och att den lilla tillökning i höjd, som den 

uppvärmda pelaren erhållit, utgjorde ni af ab. Kalla vi det 

hydrostatiska trycket af pelaren ab för p, sa blir trycket af 

hvarje litet lager i pelaren ab = Ip och trycket af hvarje lika- 

dant lager i den uppvärmda pelaren = — (0 

Beräkna vi nu de hydrostatiska tryck, som äga rum i pe- 

larne a'b och ab, i de n + 1 nivåerna från och med aa till och 

med bb, och uttrycka dem med liknämniga värden, så få vi för 

den varma pelaren. den kalla pelaren. 

n 
Bam serreerrrsrerrrrererr rr rr rens ren er rar nnnnr 0 

2.n n+1 
em 30 HOPE OD LOB elle fits fölefa leds be ÄTS Ner Far pP 
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I de ofvanför bb befintliga nivåerna kommer således den 

varmare pelaren att utöfva ett öfvertryck öfver den kallare, 

hvilket öfvertryck stegras alltjemnt emot ytan, tills slutligen det 

allra öfversta lagret af den varma pelaren icke finner något 

hydrostatiskt sidotryck alls från den kalla pelaren sida. 

Vi antogo här att vattnet mellan nivåerna a’ och b blifvit 

uppvärmt hela vägen till en och samma temperatur £'. Om vi 

ater antaga att värmen blifvit ojemnt fördelad, så att den från 

£” på ytan småningom aftager till {° i nivåen bb, så kunna vi 

i alla fall tillämpa samma resonnement i fråga om den upp- 

värmda och den ej uppvärmda vattenpelarens hydrostatiska tryck. 

Deras tryck i nivaen bb blir som förut p; skilnaden blir för 

öfrigt blott den, att den varma pelarens hydrostatiska tryck för 

en viss nivå icke blott blir beroende af antalet lika tjocka vatten- 

lager, som befinner sig öfver ifrågavarande nivå, utan äfven af 

deras täthet. Om således den till uppvärmningen ätgängna 

värmemängden blifvit starkare fördelad i vattenpelarens öfre än 

i dess undre lager. så har detta blott till följd att den upp- 

värmda vattenpelarens öfvertryck öfver den kallare blir i de 

öfre nivaerna något mindre, i de nedre nivåerna deremot något 

större, än om värmemängden blifvit jemnt fördelad. Men det 

hufvudsakliga förhållandet blir för öfrigt oförändradt. 

Fig. 2. 

Var den värmekälla, som åstadkommit temperaturförhöj- 

ningen en öfvergående, så komma tryckförhållandena temligen 

snart att utjemna sig. Den uppvärmda vattenpelarens olika 

lager komma att nedtill långsamt, upptill allt hastigare utbreda 

sig i det de tränga undan det kallare vattnet, och det allra 

öfversta lagret kommer att fritt utflöda öfver de under dess 
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nivå liggande kallare lagren. Den uppvärmda vattenpelaren a'b 

skulle derföre snart utbreda sig till ungefär den form som fig. 3 

anger. I samma mån som den öfver nivåen aa upphöjda delen 

runne undan, skulle ständigt nya delar af det varma vattnet 

upplyftas öfver ytan, till följe af dess ringare spec. vigt, och 

det varma vattnets hydrostatiska sidotryck derigenom på nytt bli 

större än det kallares. Detta spel skulle fortgå ända tills det 

varma vattnet fullständigt afgifvit sitt öfverskott af värme. 

Skulle detta ske endast genom värmeöfverskottets meddelande 

till de öfriga vattenlagren, så blefve den af uppvärmningen 

astadkomna rörelsen ytterst långvarig; en enda uppvärmd vatten- 

pelare skulle då, strängt taget, komma att försätta hela ocea- 

nens yta i rörelse, om den förut varit stillastående. Men emedan 

värme ständigt af flera orsaker afgifves från ytan, kominer rö- 

relsen hastigt att afstanna. 

Vore åter den värmekälla varaktig, som orsakat att hafs- 

ytan blifvit varmare på ett ställe än på de andra, så skulle på 

detta ställe komma att för beständigt underhållas en högre nivå 

hos ytan, äfvensom på djupet, så långt uppvärmningen sträckte 

sig, ett större hydrostatiskt sidotryck. Det varmare vattnet 

skulle från denna punkt, undanträngande och öfverflödande det 

kallare, komma att utbreda sig vidare. Kallare vatten komme 

act oupphörligt tillströmma, för att intaga det bortflytande varmare 

vattnets plats, och 1 sin tur uppvärmdt, samt till följe deraf 

utöfvande en större pression, skulle det undantränga de vattenlager, 

som på längre afstand från strömmens utgångspunkt åter blifvit 

afkylda. En konstant ström skulle sålunda uppkomma. Denna 

ytström af varmare vatten måste delvis meddela sin rörelse åt 

underliggande kallare vattenlager och sålunda tillväxa 1 volym, 

men aftaga i hastighet, och för att ersätta det sålunda af yt- 

strömmen undanförda vattnet, måste ytterligare en betydlig vatten- 

mängd strömma till det ställe, der uppvärmningen försiggick. 

Tänkte vi oss att detta ställe utgjorde en fläck i öppna 

oceanen, så skulle uppvärmningen förorsaka en radialt åt alla 

håll utgående ström af på ytan varmare, nedtill kallare vatten, 
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"samt en underström, som i ställets midt löpte rätt nedifrån uppåt 

och på sidorna i en mera sned riktning (fig. 3). Utgjorde det 

uppvärmda stället ett bälte, t. ex. utmed eqvatorn, så skulle två 

ytströmmar af varmt vatten uppkomma, nemligen en mot hvar- 

dera polen, hvilka på djupet komme att motsvaras af 2 botten- 

strömmar i motsatt riktning, som under eqvatorn komme att 

förenas till en uppstigande ström. Vore det hafsytan utmed en 

kontinent, som utgjorde den mer uppvärmda delen, så skulle der- 

ifrån en ständig strömning af varmare vatten komma att utga 

till hafvet, under det att en kallare bottenström inträngde i snedt 

uppstigande riktning” mot land. I alla dessa fall borde under- 

strömmen der, hvarest den nalkades ytan, komma att i viss mån 

upplyfta det varmare vattnet, hvarigenom dess yta komme att 

blifva mer lutande och afflödet derifrån att i motsvarande mån 

påskyndas. 

Med afseende på det större hydrostatiska tryck, som en 

varm vattenpelare utöfvar pa en angränsande kallare, är det 

tydligen likgiltigt, huruvida uppvärmningen egt rum på stället, 

eller om det varmare vattnet tillförts från annat håll. Ty i 

hvilketdera fallet som helst måste det varmare vattenlagret in- 

taga en sådan ställning till det kallare, att deras höjder för- 

hålla sig omvändt som deras spec. vigter. Tänkte vi oss t. ex. 

en i vatten simmande vätska, hvars spec. vigt vore 3 af vattnets, 

- för ett ögonblick ha nedsjunkit till det läge, som fig. 4 A anger, 

Pig. 4. 

. så skulle den i nästa ögonblick åter upplyftas till läget B, hvar- 

vid pressionen ac vore lika med «cc, ehuru pressionen ab icke 

motvägde ab', liksom öfverhufvud Hydrostatisk jemnvigt komme 

att saknas i alla nivåer ofvan cc‘. Visserligen skulle läget för 

vätskan £ i nästa ögonblick åter ändras till följe af de sido- - 

strömningar som skulle uppkomma, och den höjd, som de båda 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förk. Årg. 32. N:o 7. 
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vätskornas ytor för ett visst ögonblick komme att intaga rela- 

tivt till hvarandra, blefve förmodligen beroende såväl af dessa 

rörelser, som af deras spec. vigter och volymer. Men vi kunna 

i alla fall lika litet tänka oss ett varmare vattenlager fram- 

flyta i oceanen med sin yta i jemnhöjd med denna !), som vi 

kunna tänka oss ett isstycke flyta jemnhögt med vattnet. Lik- 

som det sednare, så länge deraf en bit finnes osmält, måste be- 

finna sig till någon del upplyftadt öfver ytan, så måste äfven 

ett varmare vattenlager, ända till dess de sista derifrån utgående 

strömningarne hafva utjemnat sig, intaga en högre nivå än sin 

omgifning och derpa utöfva ett större hydrostatiskt sidotryck. 

Ett alldeles motsatt förhållande skall naturligtvis inträda, 

om oceanens yta ‘ofvanifran afkyles. Då det afkylda ytvattnet 

sammandrager sig, kommer det nemligen i lägre nivå än det 

omgifvande varmare vattnet, som derföre imflödar på det upp- 

komna tomrummet. Det kallare och derföre tyngre vattnets tryck 

får derigenom en tillökning och det kommer att nedtill åt alla 

håll undantränga det varmare vattnet på samma gång som det 

i likhet med hvarje tyngre kropp nedsjunker mot bottnen. Åfven 

om vi tänkte oss, att det afkylda vattenlagrets volymförändring 

uteslutande skett i vertikal riktning, och att således trycket i 

dess understa nivå i första ögonblicket blifvit oförändradt, sa 

hade likväl det omgifvande varmare vattnet genast erhållit ett 

öfvertryck i alla högre nivåer; det skulle derföre både undan- 

tränga och öfverflöda det kallare lagrets öfre delar och jemn= 

vigten äfven i den understa nivaen sålunda blifva störd. Vore den 

orsak, som åstadkom afkylningen på ytan, varaktig, så skulle 

således en konstant ström af kallt vatten uppkomma, som sjönke 

nedåt, på samma gång som den utbredde sig åt sidorna. Ju 

längre denna ström aflägsnade sig från det område, der afkyl- 

ningen egt rum, desto mer skulle dess temperatur åter höjas 

genom uppblandning med varmare vatten, och på ett visst af- 

stånd från nämnda område skulle strömmen åter uppstiga mot 

1) Förutsatt naturligtvis att inga andra omständigheter än värmet haft infly- 

tande på spec. vigten. 
x 
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ytan, för att ersätta det varma vatten, som beständigt fördes mot 

afkylningsstället. En fullständig cirkulation skulle således upp- 

komma, ansenligt förökad till dess omfång af de vattenmassor, 

som genom rifning mot de ursprungliga srömmarne blifvit bragta 

i rörelse. . 

De väsendtligaste orsaker, som föranleda rubbningar i hafs- 

vattnets värmegrad, äro att söka på dess yta. Skulle för öfrigt 

på längre afstånd under ytan eller vid bottnen någon uppvärm- 

ning eller afkylning försiggå, blefve verkningarne deraf analoga 

med de förra. | 

Min uppfattning af temperaturförändringarnes förmåga att 

framkalla hafsströmmar blir då i få ord uttryckt följande. Der, 

hvarest varmare vatten befinner sig på ytan af kallare, måste 

till följe af temperaturskilnaden en strömning uppkomma; men 

man har ej att söka orsaken till denna strömning 1 ett öfver- 

tryck, som det kallare, tyngre vattnet skulle utöfva öfver det 

lättare. Utan orsaken ligger deri, att värmet åstadkommit en 

nivåförhöjning, till följe hvaraf det uppvärmda vattnet, oaktadt 

dess lätthet, utöfvar ett öfvertryck öfver det kallare och tyngre 

samt derför öfverflödar och undantränger detta. Solvärmet har 

utvidgat och upplyft vattnet och derigenom i detta nedlagt 

ett arbetsförräd, hvilket åstadkommer ytströmmen. <Botten- 

strömmen är ytströmmens omedelbara följd, och båda ström- 

marnes massa ökas dessutom väsendtligt af de vattenmängder, 

hvilka genom de ursprungliga strömmarnes åverkan blifvit bragta 

i rörelse. Der åter, hvarest hafsytan afkyles, förloras en del af 

det mottagna arbetsförrådet, och motståndsförmågan mot det 

uppvärmda vattnet minskas. Afkyles vattnet under de under- 

liggande vattenlagrens temperatur, så nedsjunker det och bidrager 

nu genom sin större spec. vigt att underhålla cirkulatiouen på 

djupet. 

De strömmar, som sålunda genom temperaturförändringar 

kunna uppkomma, maste 1 verkligheten blifva väsendtligt modi- 

fierade till följe af andra förhållanden, som inverka på hafs- 

strömmarnes uppkomst och förlopp. Ett sådant förhållande af 
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stor betydelse är nederbördens ojemna fördelning. Vi vilja nu 

försöka att tillse, huruvida följderna af de spec. vistförändrin- 

gar hos hafsvattnet, som nederbörden förorsakar, blifvit på ett 

tillfredsställande sätt tolkade genom MAURYS teori och förutsätta 

dervid för enkelhetens skull, att temperaturskilnader och af- 

dunstning ej samtidigt medverka till ändring af vattnets tyngd. 

Lat oss antaga att 1,027 dec.tum regn plötsligt nedfallit pa 

1 qvadratmils yta någorstädes i oceanen; hvad skulle följden 

bli? Eftersom de spec. vigterna hos regnvatten och hafsvatten 

förhålla sig som 1:1,027. så skulle tydligen lagret af regnvatten 

nedsjunka blott 1 dec.tum djupt i hafsvattnet och dess yta skulle 

komma att stå 0,27 linier öfver det sednare. Med afseende på 

den mekaniska verkan, som dessa bada vattenlager, det söta 

och det salta, skulle komma att utöfva på hvarandra, kunna vi 

tydligen tillämpa alldeles samma resonnement, som i fråga om 

ett ytlager, som af solen blifvit uppvärmdt. -Jemmnvigt skulle 

komma att för ögonblicket herrska i den understa nivåen af 

sötvattenslagret, men i alla ofvanliggande nivåer skulle detta lager 

utöfva ett större hydrostatiskt tryck än det omgifvande hafs- 

vattnet. Den omständigheten, att regnvattnet snart skulle diffun- 

dera sig med hafsvattnet, komme ej att förändra det hufvud- 

sakliga förhållandet, liksom det för det uppvärmda vattenlagrets 

öfvertryck var oväsendtligt, huruvida uppvärmningen varit lik- 

formig genom hela lagret eller aftagande mot djupet. De väsendt- 

ligaste olikheter. som vi finna, då vi jemföra följderna af den 

spec. vigtens förminskning genom uppvärmning och genom ut- 

spädning äro följande tvenne: de sednare inträda mycket hastigare 

och kunna blifva mycket större; ty de största olikheter i spec. 

vigt, som hafsvatten genom värme gerna kan erhålla, äro som 

1:1,0043 !), då deremot genom nederbörden en spec. vigtskilnad 

af 1:1,0270 eller mer kan inträda ?). Vidare måste regnvattnet, 

då det nedfaller, redan från början undanskjuta en viss mängd 

!) Nemligen vatten af några grader under fryspunkten till vatten af + 27”. 
Oo 

2) Sött vatten till vatten med 3,5 % salter vid samma temperatur. 
15° 
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hafsvatten, för att kunna nedsjunka till den niva, som de spec. 

visterna föreskrifva, och således redan dervid en åt alla håll 

utgäende ström förorsakas; det af solen uppvärmda vattnet kan 

deremot intaga sin behöriga nivå utan någon sådan förflyttning. 

De vidare följderna af sötvattnets högre nivå blifva deremot så 

fullkomligt analoga med dem af det uppvärmda vattnets, att jag 

för att undvika onödiga upprepningar förbigar dem. 

År tillförseln af meteorvatten till något område af hafvet 

beständigt större än till andra närliggande, så bör följaktligen 

en konstant ytström utgå från detta område, åtföljd af de öfriga 

verkningar, som en sådan medför. Med afseende på frågans all- 

männa natur är det dervid likgiltigt om vattnet tillföres i form 

af regn, flodvatten eller is; men den verkan som floderna utöfva, 

särskildt på mer afstängda delar af hafvet, förtjenar dock af 

flera skäl att närmare betraktas. 

Der ett sådant mer afstängdt hafsbäcken, hvars tillopp af 

flodvatten är stort i förhållande till afdunstningen, står i för- 

ening med hafvet, herrskar enligt regeln en utgående ström på 

ytan och en ingående, saltare på djupet. MAURY vill förklara 

denna dubbelström så, att det utanför hafsbäckenet befintliga 

hafsvattnet skulle till följe af dess större spec. vigt drifva undan 

det utspäddare och lättare vatten, som befinner sig innanför 

mynningen, hvilket i sin tur skulle flöda ut öfver det förra. 

MEYER har i fråga om Östersjön antagit samma förklaring till 

strömmarne i Sundet, Bältena och sydvestra delen af Östersjön. 

Låt oss med afseende på denna vigtiga fråga först tänka 

oss det enklare fallet af en flod, som utmynnar i en smal hafsvik. 

Vi antaga, att aa, fig. 5 är horisontalplanet, hvari vikens yta 

från början befann sig, och att abe är en sötvattensmassa, som 

af floden, hvars mynning är någorstädes vid b, blifvit nedförd i 

vikens inre del. Om nämligen MAURYS teori skall kunna till- 

lämpas, sa måste tydligen sötvattnet bilda ett djupare lager 

närmare flodmynningen än längre derifrån; eljest vore en tryck- 

differens mellan vattenpelare af olika spec. vigt icke möjlig. Vi 

antaga derföre ett kilformigt afsmalnande lager af sötvatten, så 
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som figuren visar. Om ett sådant lager funnes, så måste det 

söka ställa sig i hydrostatisk jemnvigt med saltvattnet utanför, 

Fig. 5. 

SI III 
så att trycket af sötvattnet på en punkt hvilken som helst i linien 

ac, t. ex. punkten d', motväger trycket från en salt vatten- 

pelare, ed, belägen öfver samma nivalinia dd. 

Låtom oss tänka att strömmen för ett ögonblick upphört 

att rinna. De öfre lagren af sötvattnet skulle flyta undan, och 

så tillvida skulle nu en bottenström inträda på grund af salt- 

vattnets större spec. vigt, som detta skulle komma att genast 

åter upplyfta sötvattenslagret och derföre också flöda inåt; dock 

hade den ursprungliga ansatsen till strömmen utgått från söt- 

vattnets högre nivå, och det starkare tryck, som en innanför 

e'd' belägen sötvattenspelare t. ex. e”d” utöfvade öfver saltvattens- 

pelaren ed. i 

Vi antogo nyss att floden upphört att rinna, sedan den 

föranledt en samling af sötvatten i vikens inre. Men huru skulle 

förhållandet gestalta sig, om sötvattnet ständigt flödade med 

oföränderlig hastighet och hafsvikens nivå — vi kunna t. ex. 

antaga att afdunstningen jemnt motvägde tillflödet — derjemte 

vore konstant? Tydligen skulle ett sadant förhällande slutligen 

inställa sig, att det vatten, som afflöüdade fran sötvattenskilen, 

jemnt ersattes af det, som tillfördes utaf floden; den anledning 

till en bottenström, som i förra fallet kunde uppvisas deri, att 

saltvattnet mäste intränga pa djupet i samma man, som det upp- 

lyftade det undanströmmande sötvattnet, komme följaktligen ej 

längre att förefinnas. 

Men det finnes ytterligare ett annat skäl, som talar emot 

hela detta föreställningssätt. Undersökningen vid Göta elf har 
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nemligen visat, att der floden faller ut, finnes ingen sadan kil af 

sötare vatten som ‘den vi här hafva antagit, utan tvertom in- 

träder maximum af salthalt på det djup, som ungefärligen mot- 

svarar sötvattensströmmens undre nivå, just straxt utanför elf- 

mynningen. 2 

Ehuru det fenomen, hvarmed vi här sysselsatt oss, är af en 

ytterst invecklad natur, eftersom de båda vattenlager, som söka 

deras hydrostatiska jemnvigtslägen, äro i en beständig rörelse, och 

jemnvigtens intagande oupphörligt förhindras genom det på nytt 

tillströmmande flodvattnet, så bör det likväl vara tydligt, att de 

konstanta nivåer, som det utströmmande sötvattenslagret under 

fullt ostörda förhållanden skulle antaga på olika afstånd från 

flodmynningen, bland annat blefve betingade af de beträffande 

vattnens spec. vigt. Blifva nu de tryckdifferenser mellan vatten- 

lagren, som bero på deras olika spec. vigt, tagna i anspråk i 

och för frambringandet af vissa niväskilnader, så äro de i och 

dermed balancerade, och någon bottenström bör således ej af dem 

kunna föranledas. 

Orsaken till den mäktiga bottenström, som likväl, enligt hvad 

jag visat, på sådana ställen inträder, bör derföre enligt min 

asigt sökas i det mekaniska arbete, som floden förrättar, i det 

den till följe af friktion mot och diffusion med de angrän- 

sande vattenlagren, bringar dessa i rörelse. Det bortförda vattnet 

kan ej ersättas af det, som floden sjelf nedför, utan måste er- 

sättas af hafsvatten, som i form af en bottenström flödar mot 

mynningen. S 

; Ur alldeles samma synpunkt hafva vi rätt att betrakta de 

företeelser, som visa sig vid mynningen af de hafsbassiner, hvilka 

föra ett sötare vatten, t. ex. Östersjön. Sundet och Bältena, hvad 

äro de väl annat än breda och korta floder, i hvilka resultatet af 

de många flodtillopp, som Östersjöns vidsträckta vattenområde 

emottager, visar sig i samladt mått? Liksom Östersjön ibland 

till följe af tillfälliga nivaförändringar inflödar i Mälaren, sa gar 

ytströmmen i Sundet och Bältena emellanåt från Kattegat in 

i Östersjön; men det motsatta förhållandet är dock det normala. 
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Man kan derföre med bestämdhet påstå, att oberoende af 

alla spec. vigtförhållanden en ansenlig ytström måste utgå från 

Östersjön, hvilken genom dess mekaniska verkan måste föranleda 

en bottenström. Frågan är således blott den, huruvida den saltare 

underström, som förefinnes 1 Sundet och Bälterna, delvis äfven 

har en sådan orsak, som MAURY för dylika hafsbassimer antager, 

eller huruvida omständigheter förefinnas, som göra osannolikt, 

att bottenströmmen uteslutande skulle bero på ytströmmens me- 

kaniska verkan. ; 

Man skulle t. ex. kunna emot denna sistnämnda äsigt an- 

föra följande skäl. Ju bredare en flod eller ett sund är, desto 

ringare behöfver lutningen af dess yta vara, på det att en viss 

yattenmängd der skall kunna framrinna. Ju djupare åter de 

vattenområden äro, som sålunda stå i beröring med hvarandra. 

desto större måste deras nivåskilnad vara, om eljest de mindre 

salta vattenpelarne i det ena området skola kunna balancera de 

saltare inom det andra. I betraktande af vidden af de kanaler,, 

som förena Nordsjön och Östersjön, och i betraktande af deras. 

djup, synes det nu osannolikt, att nivåskilnaden dem emellan 

skulle kunna vara så stor, som för nämnda ändamål behöfdes. 

År åter nivåskilnaden icke tillräckligt stor, så måste det tyngre .. 

Nordsjövattnet bryta sig väg på djupet och ofvanpa det så 

undansjunkande saltare vattnet det lättare Östersjövattnet utflöda. 

Lätom oss dä pröfva huru stor nivaskilnaden i fragavarande 

fall behöfde vara. Litet norr om Sjelland kan man draga en 

bäagformig linie mellan skånska kusten och Fornäs pa Jylland 

så, att djupet i denna linia ej någonstädes öfverstiger 13 famnar.. 

Den högsta pelare af Nordsjövatten, som Östersjövattnet har 

att balancera, blir således: 78 fot. Nordsjövattnets spec. vigt 

öfvergar ej 1,027 och vattnet i stora Östersjöbäckenet har en 

spec. vigt af ungefär 1,0054. För att motväga en 78 fot hög 

pelare af Nordsjövatten behöfdes derföre 79,68 fot Östersjö- 

vatten, eller Östersjön skulle m. a. o. stå 1,68 fot högre än 

Nordsjön. Vi veta att inom Östersjöns eget område skilnaden 

i vattenståndet vid den ena och andra kusten kan till följe af 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o %. 89 

vindar m. m. undergå betydliga och hastiga förändringar, så att 

det t. ex. ej är ovanligt alls, att vattenståndet vid Stockholms 

slusströskel under en och samma månad varierar med 13 fot. 

Man torde då ej böra finna osannolikt, att nivåen på hela linien 

genom Sundet, Kattegat och Skagerack till Nordsjön skulle kunna 

aftaga med 1,68 fot på grund af spec. vigtskilnaden. Öfver- 

gången förmedlas naturligtvis under hela denna sträcka genom 

mellanliggande vattenpelare af olika salt vatten eller olika pro- . 

portion emellan det undre saltare och det öfre sötare vattnet. 

Dessutom bör man ihagkomma, att till följe af den motsatta 

bottenströmmens] inverkan behöfver ytan hafva en viss lutning 

redan för att kunna hålla sig orörlig; på det att ytan må kunna 

flöda åt Nordsjön, som den verkligen gör, måste lutningen vara 

ytterligare något större. 

Enligt samma slags beräkningsgrund behöfde vattnet i Bott- 

niska viken mellan Ljusnan och Umeaelfven stå 1,84 !) fot högre 

än i Nordsjön, för att vattenpelarne skulle kunna balansera hvar- 

andra, om de vore i hvila. Just för denna trakt finnes en på 

verklig mätning grundad uppgift om vattenståndet att tillgå. 

Ingeniör A. BÖRTZELL nivellerade nemligen år 1869—1870 en 

linie från ytan af Bottniska viken vid Sundsvall till Throndhjems- 

fjorden ?) vid Levanger, och fann dervid en skilnad af 2,44 fot, 

med hvilken siffra Bottniska vikens yta stod högre. Visserligen 

kan en enda sådan mätning ej utgöra full bevisning i en fråga 

af denna art; men att två beräkningar, byggda på så alldeles 

olika grunder, skulle ge ett så liknande resultat, synes dock vara 

mer än blott en händelse 3). 

') I medeltal af 3 bestämningar för denna trakt af Prof. EDLUND är vattnets 

, se Öfv. af K. Vet.-Ak. Förh. 1863, s. 378. spec. vigt derstädes 1,0033 vid = 

Med afseende på detaljerna af denna omsorgsfulla mätning, se Öfvers. af K. 

Vet.-Ak. Förhandl. för 1871. | 

3) Frågan om Östersjöns vattenhöjd har för öfrigt långt för detta af svenska 

vetenskapsmän tagits i allvarligt betraktande. Jag hänvisar i detta hänseende 

till en uppsats i Öfv. af K. Vet.-Ak. Förhandl. för 1850 af Hrr ERDMANN och 
LOvÉN, hvilken uppsats, föranledd af och ställd i närmaste sammanhang med 

frågan om svenska vallens höjning, innehåller särdeles tänkvärda förslag till 

[57 

— 
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Djupet i föreningspunkten mellan Östersjön och Nordsjön 

är ej betydligt. Om detta djup varit större, sa skulle följden 

blott blifvit den, att salthalten i Östersjön ökats, och att således 

en vattenpelare 1 Östersjön af en viss höjd kunnat balancera en 

högre pelare af Nordsjövatten, än hvad som nu är fallet. 

Den invändning jag upptagit till besvarande, synes således 

ej erbjuda några allvarsammare svårigheter att bemöta, utan 

snarare direkt vederläggas af erfarenheten. Men om det vore 

sannt, att den bottenström, som från hafvet ingår till mindre 

salta hafsbassiner, icke vore förorsakad af det saltare vattnets 

större tryck, utan blott af ytströmmens mekaniska reaktion, så 

skulle ju en liknande bottenström visa sig öfverallt, der sött 

vatten utgjuter sig.i insjöar! Detta är en invändning, som jag . 

ofta gjort mig sjelf, och som länge gjorde mig tveksam, huruvida 

icke MAURYS teori ändå vore riktig. 

För hvar och en, som egnat någon uppmärksamhet åt de 

strömmar, som uppstå der, hvarest sött eller mindre salt vatten 

blandar sig med hafvets, skall det nemligen vara klart, äfven utan 

alla zifferstämningar, att vattnets rörelser på dylika ställen visa 

en helt annan karakter, än hvad man någonsin i sötvattenssam- 

lingar får se. Man kan iakttaga detta förhållande vid hur små 

utlopp af sötvatten som helst. Sat. ex. försökte jag en gang 

att på ett ställe, der en helt obetydlig bäck utgjöt sitt vatten 

mellan stenarne vid en fullkomligt lugn hafsvik, nedsläppa utanför 

dess mynning smulor af ruttnad tång, som blott långsamt kunde 

sjunka till botten. De fördes da under sjunkandet först utåt, 

men ändrade på ett visst djup under ytan deras riktning, för 

att med anmärkningsvärd hastighet gå tillbaka mot sötvattnets 

utlopp; ett otvetydigt bevis alltså, att äfven en den obetydligaste 

närmare utredning af nämnda ämnen. Deri framhälles bland annat önskvärd- 

heten af noggranna nivelleringar mellan de båda hafven, och i första rummet 

mellan Torneå och Alten. De äldre bestämningar, som deri omnämnas tala alla 

till förmån för en betydligare höjdskilnad, hvarvid Östersjöus nivå naturligtvis 

skulle stå högst, men mätningarne äro sinsemellan alltför afvikande för att 

man skulle ur dem kunna utdraga någon viss siffra. På grund af ström- 

ningen hålla Hrr ERDMANN och LOovÉN troligt att Bottniska viken vid sin 

norra ända står minst 5 fot högre än: Nordsjön. 
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utgjutning af sött vatten pa saltsjöns yta är åtföljd af sin mot- 

svarande bottenström. Å andra sidan, vore det väl sannolikt, 

att utgjutningen äfven af Östersjöns alla samlade floder skulle 

i de breda hafsvikarne Kattegat och Skagerack kunna förorsaka 

en så mäktig och så varaktig ström som den, hvilken vanligen 

löper norrut utmed Bohuslänska kusten, i fall endast sött vatten 

fyllde Nordsjön jemte Östersjön och dess förgreningar? MAURY 

gör på ett ställe en jemförelse mellan Golfströmmen och Niagara. 

Golfströmmen, säger han, bibehåller sitt lopp som en begränsad 

ström på en sträcka af 3000 eng. mil; men strömmen af Nia- 

gara, oaktadt dess mägtighet och fart, förlorar sig snart i On- 

tarios vattenmassa. Jemförelsen göres, det är sannt, af en annan 

anledning, men det anförda exemplet synes, 1 fall eljest iakt- 

| tagelsen angående Ontario är fullt rigtig, träffande äfven med 

afseende på härvarande fråga. 

Ehuru man visserligen bör göra afseende derpå, att vi med 

hänsyn till rörelserna i söta vattensamlingar ej hafva exempel 

af liknande storlek att ställa upp till jemförelse med dem i hafvet, 

så talar dock den allmänna erfarenheten högeligen för sanningen 

af det påståendet, att det eger en väsentlig skilnad rum både 

med afseende på ytströmmens beskaffenhet och med afseende 

på bottenströmmens bildning i de fall, då sött vatten utgjuter 

sig 1 sött, och då det utgjuter sig i salt vatten. Hvar skulle 

väl orsaken till denna påfallande olikhet sökas, om ej i vattnens 

mest framstående olikhet, den i spec. vigt? Olikheten i deras 

spec. vigt är också orsaken, men den kommer fenomenets för- 

klaring -till hjelp på ett sätt, som långt ifrån att motsäga, 

tvärtom understödjer den äsigt jag här velat framhålla, den 

nemligen, att bottenströmmen blott är en reaktionsverkan af 

ytströmmen. Att så är torde man lätt inse af följande. 

Der en flod utfaller i en insjö, finnes med afseende på det 

mötande vattnets beskaffenhet ingen anledning, hvarför strömmen 

skulle afvika fran den riktning den en gång erhållit. Den fort- 

sätter derför sin väg 1 insjön i form af en sammanhållen massa; 

men emedan den ursprungliga rörelsen var icke blott framåt, 
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utan äfven i viss mån nedåt, kommer den att ega en tendens 

att mer och mer draga sig under ytan, om och endast mycket 

långsamt. Antingen nu strömmen sålunda förmår fortgå ett 

kortare eller ett längre vägstycke, allt efter olika lokala för- 

hållanden, så är tydligt att den genom stöt och friktion skall 

sätta andra vattenmassor i rörelse. Friktionen kommer att verka 

icke blott utmed strömfarans undre yta, utan äfven utmed dess 

sidor, och, för så vidt den slutligen sänker sig under vattnet, 

äfven utmed dess öfre yta. Genom sidofriktionen kommer den 

att framkalla en .hvirfvelrörelse i det angränsande vattenområdet. 

af samma slag som den, hvilken eger rum der en flodbädd 

har någon större utvidgning, fast här långsammare och vid- 

sträcktare. De vattenpartiklar, som bortföras i strömmens rikt- 

ning genom friktion mot dess undre yta, måste också ersättas 

af andra, hvilka tillströmma på den väg, som erbjuder minsta 

motståndet; de kunna således tillföras nedifrån, men äfven i mån 

af insjöns form och djup fran ömse sidor af strömmen. I alla 

händelser kommer det omgifvande vattnet på alla punkter af den 

väg, som strömmen tillryggalägger, att genom tillströmning från 

ytan och sidorna ersätta ett mycket stor eller större delen af 

det vatten, som af strömmen bragts i rörelse, och särdeles i 

flodmynningens närhet, der djupet vanligen är litet, finner vattnet 

lättare sin väg tillbaka i form af sidohvirfvel än i form af 

bottenström. 

Helt annorlunda måste alla dessa förhållanden gestalta sig 

der sött vatten utflödar i hafvet. Pä grund af vattnens olika 

tyngd kan flodvattnet ej der bibehålla sin ursprungliga riktning; 

det kommer nemligen att intaga en högre nivå än hafsvattnet, 

och derföre undantränga och öfverflöda detta, och således att 

utbreda sig åt sidorna i mån som det framflyter och utrymmet 

vidgas. Dess friktion mot hafsvattnet kommer då endast att 

ske medelst dess undre yta, och det kommer följaktligen att 

sätta hela den underliggande hafsytan i strömning utåt. Det 

bortförda hafsvattnet kan derföre endast ersättas genom en in- 

saende strömning under den utgående; äfven det hafsvatten, som 



2 

ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:0 4. 93 

skall ersätta det vid sjelfva elfmynningen bortförda, hvarest 

friktionen är starkast, måste tillryggalägga hela vägen dit i form 

af bottenström, ty ingenting kan slippa fram i form af sido- 

hvirfvel på ytan. Ågde ingen diffusion rum mellan vattenlagren, 

så skulle det sötvatten, som en gång flödat öfver at sidorna, 

bli stagnerande derstädes och sedermera hvirfvelrörelse inträda 

1 ytlagret. Men nu äger diffusion rum. Åt hvad håll som helst 

sötvattnet än begifver sig, blir det derföre ständigt saltare, och 

blir således ständigt undandrifvet af annat vatten, som passerat 

ett mindre stycke väg, och derföre har mindre sälta och högre 

nivå. Diffusionen bör äfven bidraga dertill att en större vatten- 

massa 1 närheten af utloppet sättes i rörelse utat, än hvad som 

under för öfrigt lika omständigheter skulle ske i en insjö. I 

sednare fallet inverka nemligen vattenlagren på hvarandra blott 

till följe af friktion, i förra fallet både genom friktion och :dif- 

fusion. 

Vi finna således ur teoretiska grunder, att det mekaniska 

arbete, som en flod kan förrätta, då den utfaller i en insjö, 

hufvudsakligen blir att frambringa sidohvirflar i insjöns vatten, 

men, då den utfaller i hafvet, att frambringa en bottenström. 

Nu lär ,oss erfarenheten, för så vidt den sträcker sig, att den 

starka bottenströmmen, der sötare vatten utgjuter sig, är egen- 

domlig för hafvet: Talar då icke också erfarenheten för det 

påståendet att denna bottenström är en mekanisk följd af yt- 

strömmens lefvande kraft? 

Med afseende på detta ämne bör jag tillägga, att emedan 

tyngdskilnaden mellan den lättare ytströmmen och dess underlag 

är mycket olika stor för olika i verkligheten förekommande hafs- 

strömmar, så förekomma också med afseende på de fenomen, 

som jag här sednast afhandlat, en mängd gradationer. Så t. ex. 

kan Golfströmmens vatten, som är relativt föga lättare än sin 

omgifning, omöjligen hafva en sådan tendens att utbreda sig åt 

sidorna, som hvad flodvatten visar, då det utströmmar på en 

hafsyta. Att den har en sådan tendens, och att dess yta, under 

det strömmen skrider framåt, är inbegripen i ett beständigt ut- 
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flödande åt strömmens båda kanter, äro väl bekanta omständig- 

heter och som fullt öfverensstämma med de åsigter jag här ut- 

talat. Men dä utbredningen åt sidorna till följe af den ringa 

spec. vigtskilnaden sker med ringa hastighet, så kommer ström- 

men att löpa fri i det öfriga hafsvattnet; en sådan ström kom- 

mer naturligtvis i analogi med en sötvattensström 1 en insjö, 

att ej blott föranleda bottenström, utan äfven sidohvirflar !). 

Der en ytström af lättare vatten framgår, antingen han nu 

till sin beskaffenhet mera närmar sig den ena eller den andra 

af de nyss framställda typerna, måste, i enlighet med min upp- 

fattning af strömmarnes inbördes förhållande, ytströmmens massa 

ständigt tillvexa i riktning från utgångspunkten, liksom den mot- 

svarande bottenströmmens massa aftaga 1 motsatt riktning. 

I ett vertikalsnitt af de båda strömmarne, taget hvar som helst, 

bör bottenströmmens hastighet enligt regeln vara mindre än yt- 

strömmens, dels emedan bottenströmmen på hvarje punkt blott 

är en partiell verkan af ytströmmen, dels emedan hans genom- 

skärningsarea vanligen är större på grund af djupförhållandena. 

Men äfven oberoende af allt kausalsammanhang mellan båda 

-strömmarne bör det vara klart, att hvarhelst två strömmar löpa 

i motsatta riktningar bredvid eller öfver hvarandra, så kommer 

den hastigare strömmens massa att tillvexa, men den långsam- 

mares att aftaga under fortskridandet. Ty om tvenne kroppar, 

som hafva samma tyngd men olika hastighet, sammanträffa från 

motsatta håll, så måste den kropp, som hade den mindre hastig- 

heten, antaga den rörelseriktning, som den snabbare kroppen 

innehade; likaså de vattenpartiklar, som i strömmarnes berörings- 

yta gnida emot hvarandra. 

Det synes ej vara utan vigt att fästa uppmärksamheten på 

vissa sådana enkla förhållanden. Så t. ex. ansåg sig MAURY, i 

1) Varaktigheten af ytströmmar i hafvet beror väsendtligen derpä att jemnvigts- 

läget blott blifvit stördt i hafvets öfre vattenlager, och derför blott genom 

en rörelse i dessa öfre lager kan återställas. Har deremot ytan af en insjö 

någonstädes blifvit upphöjd, så är jemnvigten störd ända till bottnen; den kan 

derföre återställas genom en rörelse af vattnets hela massa, således lättare 

och mera omärkligt. 
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fraga om lutningen af Golfströmmens undre yta, kunna beräkna 

den af strömmens bredd och hastighet i passet vid Florida, jem- 

förda med dess bredd och hastighet utanför Cap Hatteras, utan 

att taga i beräkning, att den strömmande vattenmängden måste 

vara mycket större på det sednare stället än på det förra. Vi- 

dare kunna dessa förhållanden leda oss till tydligare insigt i 

vissa utaf hafsströmmarnes egenskaper. Om det är den lång- 

sammare strömmen, som måste aflemna sina vattenpartiklar till 

den hastigare och icke tvärtom, så begriper man lätt, att den 

hastigare strömmen skall på grund deraf kunna väsendtligt för- 

ändras under vägen i anseende till beskaffenheten af dess vatten, 

den långsammare deremot knappast alls. Detta visar sig bland 

annat särdeles tydligt, om man jemför salthaltens förändringar 

i ytströmmen och bottenströmmen af Göta elf. Vi kunna vidare 

deraf inse orsaken till den skarpa begränsning, som, ofta äfven 

midt ute i hafvet, plägar ega rum mellan tvenne bredvid hvar- 

andra löpande strömmar, eller mellan en ström och stillare vatten, 

och hvilken plötsliga skilnad så ofta väckt sjöfarandes uppmärk- 

samhet och förvåning. På beröringslinien mellan strömmarne 

bildar sig visserligen en blandning mellan båda strömmarnes 

vatten. Men denna blandning bortföres genast vidare i den 

snabbare strömmens riktning och införlifvar sig med denne, 

hvarvid dess obetydliga massa ej kan hinna synbart inverka på 

strömmens beskaffenhet. Det långsammare strömmande vattnet 

har deremot mistat en liten del af sin massa, men det öfriga 

återstår med oförändrade egenskaper. Vidstående figur, ett imagi- 

närt tvärsnitt af en lättare hafsström ofvanpå ett tyngre vatten, 

Fig. 6. 

är ämnad att visa, hvarföre det af den hastigare strömmen upp- 

tagna vattnet snart införlifvar sig med dess massa i stället för 

att bilda ett öfvergångslager vid dess bräddar. Den blandning, 

som uppkommer i strömmarnes beröringsyta, blir nemligen tyngre 

4 
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än den hastigare strömmens eget vatten, men lättare än vattnet 

utanför samma ström. Det nedsjunker derföre ständigt mot 

den lättare strömmens botten, men ej under densamma. Sålunda 

underhälles inom strömmen, under det den skrider framat, en 

cirkulation genom hela dess massa, som ständigt utjemnar den 

olikhet i vattnets beskaffenhet, som uppkommer i lagrens berörings- 

ytor !). År den tyngre strömmen den hastigare, hvilket man kan 

få se t. ex. vid Bohuskusten, då stark strömning i hafvet sätter 

förbi massor af sötare vatten, som stå instängda emellan, hafs- 

strömmen och landet, så blir förhållandet motsatt: hafsström- 

mens beröringsyta med sötvattnet kommer då i en uppstigande 

rörelse, emedan den upptager lättare vatten, och cirkulationen 

går i omvänd riktning. Blåser det för tillfället, så förundrar 

man sig att se hafsströmmens yta närmare strömgränsen mycket 

slät relativt till den omedelbart angränsande ytan af sötvattens- 

lagret. Den naturliga förklaringen är den, att på detta område 

af hafsströmmen uppstiga ständigt nya vattenmassor från djupet, 

hvilka ännu ej erhållit någon vågrörelse genom vindens inverkan. 

Härmed lemnar jag frågan om nederbördens inflytande pa 

hafvets rörelser. Jag tror mig hafva visat att orsaken till de 

strömmar, som den i hafvet uppväcker, icke är att söka i tyngd- 

skilnaden mellan vattenlager af samma nivå men olika utspäd- 

ningsgrader, utan i tryckskilnaden mellan vattenlager af olika 

nivå, och att det dervid icke är det tyngre vattnet som undan- 

drifver det lättare, utan tvertom. Det söta vattnet, afdestilleradt 

från hafvet genom solvärmets inverkan, har blifvit bragdt till 

högre nivåer; utgjutet i hafvet igen, bibehåller det på grund af 

dess ringare spec. vigt en högre nivå än detta, sa länge tills de 

strömmar, som deraf blifva en följd, hafva utjemnat sig. Det 

arbetsförråd, som solstrålarne nedlagt i den upplyftade vatten- 

ångan, öfverföres i hafvet till mekaniskt arbete, för så vidt det 

1) Sannolikt har man i denna inre cirkulation att söka den väsentliga orsaken 

till vissa frisväfvande hafsströmmars benägenhet att spalta sig efter deras 

längdriktnig i nya strömmnr, en företeelse hvilken som bekant är särdeles 

vackert utbildad hos Golfströmmen. 
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ej under vattnets äterväg dit pa annat sätt omvandlats. Vare 

sig att sötvattnet sakta fördelas öfver hafsytan i form af regn, 

eller tidtals nedstörtar deri såsom gletscheris, eller oafbrutet och 

i samlad massa utgjuter sig som flodvatten öfver särskildta delar 

af hafvet, öfverallt är det hafsvattnet, som undantränges och sättes 

i rörelse, öfverallt är det en ytström, som 1 första hand upp- 

väckes, ehuru denna till följe af mekanisk äterverkan vanligen 

atföljes af en kraftig bottenström i motsatt riktning !). I en 

del af dessa fall är den första nivaförhöjningen och deraf för- 

orsakade rörelsen mera plötslig, i andra åter inträder ett kon- 

stant förhållande i anseende till ytans lutning och strömmens 

hastighet; men i alla händelser blir den ström, som uppkommer, 

till dess massa vida mäktigare och till dess utsträckning vida 

varaktigare, än hvad man af den ursprungligen utgjutna söt- 

vattensmängden skulle kunnat vänta. Ytströmmen meddelar 

nemligen oupphörligt sin lefvande kraft åt nya och nya mängder 

hafsvatten, som den införlifvar med sig. Verkningen af en större 

flod bör derför kunna spåras långt utanför det område, inom 

hvilket det utgjutna sötvattnet hunnit fördunsta; det arbets- 

förråd, som floden medförde till hafvet, har satt detta i rörelse. 

Jag öfvergår nu till den 3:e anledningen till förändring af 

hafsvattnets spec. vigt, nemligen dess koncentrering genom af- 

dunstning och isbildning. I sednare fallet ändras ej hafsvattnets 

temperatur, förutsatt att isbildningen ej sker plötsligt, utan kon- 

tinuerligt i mån af värmeförlusten. Åfven till dess volym och 

nivå undergår det i isbildning inbegripna vattenområdet föga 

!) I förbigående vill jag fästa uppmärksamheten derpå, att den af floderna or- 

sakade bottenströmmen måste spela en vigtig rol vid delta-bildningen utanför 

. deras mynningar. Så t. ex. finnes enligt Maury utanför Misisippis mynning 

en bank, som ofvan sig blott har 15 fots vatten, under det djupet mellan 

banken och flodmynningen är 4--5 gånger större; hela denna bank flyttar 

sig årligen 20 å 100 yards längre ut till sjös. Hvad är det då, frågar 

MaAUuRrRY, som draggar upp sedimentet från det djup, hvarest det en gång 

blifvit afsatt, upplyftar och bär det ut öfver den grunda bankens rygg, för 

att åter afsätta det på andra sidan? Svaret på denna fråga torde utfalla 

tydligare, om man tager bottenströmmens verkan med i beräkning, än om 

man, i likhet med Maury, föreställer sig att det är flodens eget vatten, som 

sprider sig mot djupet och åstadkommer det ifrågavarande fenomenet. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 7. T 
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förändring, åtminstone jemförelsevis med hvad som sker vid af- 

dunstningen. Vid isbildning i sött vatten skulle det öfriga, 

ofrusna vattnets niva bli fullkomligt oförändrad, emedan. isen, 

förutsatt att den har tillfälle röra sig fritt, intager ett läge i 

vattnet, som motsvarar dess ringare spec. vigt. ‘Om man der- 

emot tänker sig att en viss volym rent vatten afskiljes från 

hafsvattnet, så blir återstodens volym litet större än skilnaden 

mellan det ursprungliga hafsvattnets volym och det afskiljda 

sötvattnets; således uppkommer genom frysningen en liten volym- 

förökning. Men det afskiljda söta vattnet är lättare än det 

omgifvande hafsvattnet; föreställa vi oss för ögonblicket det af- 

skiljda söta vattnet såsom fast vatten med bibehållande af dess 

volym, så måste det upphöjas en viss mån för att intaga sitt 

behöriga jemnvigtsläge. Det tomrum som skulle uppkomma, om 

vi tänkte denna rörelse utförd, vore större än att det skulle 

kunna fyllas till följe af det genom frysningen koncentrerade hafs- 

vattnets volymförökning. Den ansenliga volymförökning, som 

det söta vattnet i sjelfva verket undergår, då det förvandlas 

till is, är utan betydelse för härvarande fråga, förutsatt att isen 

är rörlig. Slutresultatet af frysningen blir således, att vatten 

måste nagorstädesifran strömma till det ställe, der isbildningen 

pågar, ehuru denna strömniag blott blir helt lindrig. Hvad dess 

riktning beträffar skulle man vänta att den komme att gå på 

ytan till det ifrågavarande stället och derifran mot djupet, så 

mycket mer som det vid isbildningen afskiljda vattnet är tyngre 

än det öfriga, och en temperaturförhöjning, i fall sådan egt rum, 

föga inverkar på vattnets volym vid dessa låga värmegrader. 

Det är också mycket möjligt att så sker, ehuru jag på grund af 

andra förhållanden, som jag längre fram skall vidröra, ej vågar 

med bestämdhet yttra mig derom. 

Deremot måste med all säkerhet ett motsatt förhållande 

inträda, då den bildade hafsisen åter smälter: en ytström alltså, 

utgående från den smältande isen, och en tillströmning af vatten 

nedifrån uppåt, föranledd af ytströmmens mekaniska reaktion. 

Vid båda dessa processer, hafvets frysning och hafsisens smält- 

- 
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ning, blir emellertid nivaförändringen mindre än den, som neder- 

börden förorsakar. Deras inflytande pa hafvets allmänna cir- 

kulation skulle bli af så mycket mindre betydenhet, i fall det 

blott Vore på det ursprungliga hafsvattnets bekostnad som hafs- 

isen under högre breddgrader bildades, ty i så fall skulle den 

ena eller andra af dem blott för en viss årstid eller plats 

hafva öfvervigten. Men i verkligheten får issmältningen i de 

kalla regionerna en alldeles öfvervägande betydelse till följe af 

den myckna is, som tillföres polarhafven i form af atmosferisk 

nederbörd, vare sig såsom aflossnande gletscheris, eller derigenom 

att den redan bildade hafsisen djupare nedtryckes under tyngden 

af nya snö och ismassor, som lagra sig deröfver, eller på annat 

sätt. Följden deraf visar sig 1 de ytströmmar af kallare och 

mindre salt vatten, hvilka som bekant utgå från dessa trakter 

mot lägre breddgrader; men detta är blott att betrakta som en 

verkan af nederbörden, hvars allmänna inflytande på oceanens 

rörelser jag redan i det föregående behandlat. 

Då hafsvattnet koncentreras genom afdunstningen från dess 

yta, blir fenomenet af mycket mer invecklad natur; hafsvattnet 

förändras då af flera orsaker och förändringarne träffa både dess 

volym och nivå, dess tyngd, dess saltbalt och temperatur. Eme- 

dan den nivåförändring, som här uppkommer, är ansenlig och 

emedan afdunstningen starkast pågar i andra trakter af oceanen 

än de, hvarest den största delen af det afdunstade vattnet åter 

bringas tillbaka till oceanen, bör det vara tydligt att afdunstningen 

måste föranleda någon större rörelse hos hafsvattnet. Den utgör 

ju nederbördens motsats, till qvantiteten lika med denna, men 

olika deri, att den verkar mera långsamt och öfverallt, då neder- 

börden deremot i flera afseenden är ytterst ojemnt fördelad. 

Följden af denna olikhet bör man nästan kunna förutse: en 

långsammare allmän cirkulation till följe af afdunstningen, och 

hastigare, mer lokaliserade strömmar till följe af nederbörden. 

Vill man bedöma orsakerna till hafsvattnets cirkulation, så 

måste det derföre vara af stor vigt att göra sig reda för de 

förändringar i vattnets hydrostatiska jemnvigtsläge, som äro för- 
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knippade med afdunstningsprocessen. Men afdunstningen står 

åter i ett så nära sammanhang med andra fenomener eller natur- 

krafter, särskildt med värmet, att man för en grundligare ut- 

redning af dess följder behöfver göra afseende på en mängd 

samtidigt inverkande faktorer. Dertill kommer den stora svarig- 

heten, att det väl knappast gifves något fysikaliskt fenomen, 

hvars vetenskapliga utredning befinner sig i så ofullkomligt skick, 

som hvad fallet är i fråga om afdunstningen. Redan om dess 

storlek under olika breddgrader, eller olika väderleksförhällanden, 

äro uppgifterna synnerligt sparsamma och osäkra. Under sådana 

förhållanden skulle det ej löna mödan att göra en noggrannare 

qvantitativ beräkning af de särskildta verkningar, som niva- 

förändringen, temperaturförändringen och tillväxten i salthalt 

kunna utöfva på hafsvattnets jemnvigt, då det afdunstar under 

större och mindre tillförsel eller förlust af värme; men vi kunna 

likväl försöka att bilda oss en föreställning om dessa förhållan- 

den, samt tillse hvilken af de ifrågavarande faktorerna som bör 

fa det öfvervägande inflytandet på den strömning, som afdunst- 

ningen kan förorsaka. 

Man bör då särskildt betrakta de förändringar af vatten- 

partiklarnes jemnvigtslägen, som kunna inträda inom sjelfva det 

område, hvarest afdunstningen likformigt pågår, och särskildt 

den rubbning, som afdunstningen förorsakar 1 jemnvigten emellan 

hela detta område och någon annan del af hafvet, hvarest ingen 

eller en ringare afdunstning eger rum. 

Betrakta vi da afdunstningen först ur den förstnämnda syn- 

punkten, så får nivåförändringen ingen betydelse, emedan nivåen 

likformigt sänkes öfver hela området. Men på sjelfva den af- 

dunstande ytan nedgar temperaturen genom äangbildningen pa 

samma gang sem salthalten ökas. MAURY har redan fästat 

uppmärksamhet derpå, att temperaturen i sjelfva ytvattnet der- 

för är litet lägre än några fot derinunder. Ytans vattenpar- 

tiklar måste således af två skäl blifva tyngre, nedsjunka och 

lemna plats åt andra lättare, som uppstiga nedifrån. 
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Belyses nu samtidigt hafsytan af solljuset, sa uppvärmer 

detta ej blott ytan, utan äfven djupare liggande vattenlager. 

Ytpartiklarne upptaga då åter värme under nedsjunkandet och 

afoifva mer och mer af deras salthalt åt det ej koncentrerade 

vattnet. Man kan dervid göra sig den frågan: kommer hela det 

uppvärmda vattenlagret att mer förlora i spec. vigt genom upp- 

värmningen än hvad det vinner genom tillväxten i salthalt och 

kommer således cirkulationen att vid ett visst djup afstadna? 

För att få ett närmare begrepp om denna frågas natur, låtom 

oss söka besvara den för ett särskildt fall. Enligt observationer, 

som för närvarande paga i Bohuslän på Käringön, utgjorde den 

lineära afdunstningen under Juli och Augusti månader sistlidna 

ar i medeltal omkring 5 mm. i dygnet. Låt oss antaga att af- 

dunstningen i hafvet varit lika stor som i den å land belägna 

afdunstningsbassinen, och att totalresultatet af vattnets saväl 

afdunstning som uppvärmning under ett dygn blifvit fördeladt 

på ett vattenlager af blott I famns, säg 2 meters tjocklek. Om 

hafsvattnets salthalt varit jemnt 3,5 % och dess spec. vigt vid 
Ko 15° 

15° 

ökats till 3,508541 och spec. vigten = till 1,026989, elller den 

sednare skulle hafva stigit med 0,000066 till följe af vattnets 

således 1,026923, så skulle salthalten under dygnet hafva 

koncentrering. För att spec. vigten på grund af vattnets upp- 

värmning skulle minskas med samma siffra, behöfde vattnet 

blott uppvärmas 1°, förutsatt att dess ursprungliga temperatur 

varit 201). För hvarje qvadratdecimeters yta skulle dertill 

hafva atgatt 5 kilo-värmeenheter. Men för att afdunsta ett 5 

mm. tjockt vattenlager vid 20° skulle för samma yta hafva at- 

satt 29,6 värmeenheter, eller tillsammans 34,6 sadane skulle 

hafva behöfts, för att motväga vattnets tillökning i spec. vigt 

genom koncentreringen. Men på 1 qv.decimeters yta vid 60° 

Lat. faller i medeltal för Juli och Aug. ungefär 72 kilo-värme- 

!) Det experimentella grundlaget för dessa beräkningar finnes i min uppsats 

»Om hafsvattnet utmed Bohuslänska kusten». 
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enheter dagligen från solen !). Ehuru visserligen en stor del af 

denna värmemängd förloras genom luftlagrens absorptionsförmåga 

m. fl. orsaker, torde man dock af beräkningen i dess helhet 

kunna sluta, att hafsvattnets spec. vigt under nämnda bredd- 

grad och årstid måste mer minskas till följe af uppvärmningen än 

ökas genom salthaltens tillväxt, och att afdunstningen derför 

blott skall framkalla en temligen ytlig vertikal cirkulation inom 

det afdunstande området. 

Att utsträcka dylika beräkningar långt förbjuder sig sjelf 

redan på grund af vår ringa kännedom om afdunstningens stor- 

lek, oberäknadt andra svårigheter som här möta. Om man t. 

ex. antoge att allt det solvärme, som under ett dygn faller på 

hafvet vid eqvatorn, eller 58 kiloenheter på qv.decimetern ?), 

uteslutande blefve användt att förgasa vatten, så skulle den 

deraf förorsakade afdunstningen ej uppgå till mer än 9,8 mm. 

i dygnet. Men nu har man direkta observationer, som angifva 

en mycket högre siffra. MAURY 'anser derföre dylika observa- 

tioner för otillförlitliga, men antager likväl stundom en afdunst- 

ning af 3 engelsk tum (13 mm.) möjlig under varma luftstreck. 

Det synes derför vara anledning att eftertänka, hvilka värme- 

källor hafvet kan ega utom det direkta solvärmet. 

Den värmemängd, som hafvet på ett visst område emot- 

tager, är ej blott beroende af solens ställning, af luftens värme- 

absorption och värmesträlarnes reflexion från hafsytan ?), utan 

!') Enligt PouILLETS undersökningar skulle hvarje qv.cm. af jordytan ärligen erhålla 

231000 gramm-enheter solvärme, förutsatt att ingen absorberande atmosfer 

funnits och att den värmemängd, som tillfallit jorden, sedan blifvit likformigt 

fördelad öfver dess yta. Enligt MercH (On the relative intensity of the 

heat and light of the sun) förhåller sig solvärmets årliga medelintensitet för 

hela jordytan till dess årliga medelintensitet vid 60” Lat. som 66,73 : 46,36, 

samt dess dagliga medelintensitet under Juli och Augusti vid nämnda bredd- 

grad till dess årliga ungefär som 76 :46,36. 

?) Enligt beräkning efter samma källor, som nyss anförts, skulle det nemligen 

utgöra 773 gramm-enheter på qv.centimetern, eller, med afdrag af blott | 

för luftabsorptionen, 550 dylika enheter om dagen. 

Till upplysning i sednare hänseendet är en” början gjord genom Durours in- 

tressanta iakttagelser vid Lac Leman, Compt. R. 1873. Han fann dervid 

bland annat att värmeförlusten geuom spegling var nästan omärklig, då solen 

Dr 
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den mäste äfven väsendtligt bero af hafsytans beskaffenhet. Ar 

ytan jemn, sä nedtränger solvärmet djupare, är den upprörd, sa 

qvarhälles en större del deraf i ytlagret; i förra fallet förbrukas 

solvärmet mera till hafsvattnets uppvärmning och utvidgning, i 

sednare fallet mer till ängbildning, och således måste vindens 

medelstyrka äfven i detta hänseende utöfva ett inflytande pa 

hafvets uppvärmning sa väl som pa afdunstningens storlek. 

Vid beräkning af den absoluta värmemängd, som tillföres 

hafvet, vore det otvifvelaktigt ett stort fel att förbise luft- 

värmet; då man betänker luftlagrens hastiga ombyte öfver 

hafsytan, samt att både det värme, som solstrålarne qvarlemna 

i luften och det, som i luften frigöres, när det afdunstade 

vattnet åter kondenseras, till stor del föres till hafsytan genom 

vindarne, så inser man att en betydlig qvantitet af det genom 

afdunstningen förlorade värmet åter måste pa denna väg ersättas. 

Att jordens egen värme skulle med någon nämnvärd qvan- 

titet kunna bidraga till hafsvattnets uppvärmning är osannolikt; 

men det vatten, som floderna medföra från kontinenternas yta 

är i allmänhet varmare än hafsvattnet. Slutligen kommer rö- 

relsens omvandling till värme hafvet till godo på många sätt. 

Hvarje regndroppe, som faller på dess yta, måste frigöra en Viss 

värmemängd i det ögonblick dess fallhastighet upphäfves. De 

strömmar, som cirkulera i hafvet, hejdas oupphörligt i deras 

rörelse genom friktionsmotständ af manga slag. Hela den ofant- 

liga kraft, som åtgår för att motväga dessa motstånd, öfvergar 

saledes i hafvet till värme; men denna kraft härrör till största 

delen från det värme, som hafvet genom afdunstningen förlorat. 

Den lefvande kraft, som vindarne innehålla, bringar hafvet i vag- 

rörelse; men när vågorna kommit till hvila, återstår som en 

följd af denna rörelse en värmemängd, hvilken hafvet till stor 

del måste hafva behållit !). Att närmare beräkna den värme- 

stod högre än 30° öfver horisonten, men att den vid solhöjder af 7 och 

derunder uppgick till 40 a 68 % af den nedstrålade värmemängden. 

!) Till grund för de äsigter jag här sednast framställt har legat ett föredrag 

af Prof. E. EDLUND, »Om naturkrafternas verkningar, betraktade från den 
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mängd, som hafvet på ett visst område under viss tid erhåller, 

är derföre lika svårt, som att för närvarande beräkna dess 

värmeförlust genom ängbildning och värmestrålning. Men vi 

finna tydligen, att om man från det nedstralade solvärmet af- 

drager värmeförlusten genom afdunstning, och antager att till 

vattnets uppvärmning ej finnes mer värme att tillgå, än hvad som 

motsvarar skilnaden mellan dessa tal, så har man uppskattat 

hafvets värmetillgång alldeles för lågt. 

Att de genom afdunstningen koncentrerade och afkylda 

vattenpartiklarne skola i de flesta fall komma att hejdas i deras 

nedsjunkande rörelse på ett visst mättligare djup, bör för öfrigt 

vara tydligt af följande omständigheter. I de trakter af hafvet, 

der afdunstningen är starkast, är också temperaturskilnaden 

mellan de öfre varmare lagren och det kalla bottenvattnet sär- 

deles stor. Der åter, hvarest hafvet på. ytan förlorar mer värme 

än hvad det emottager, är afdunstningen svag i förhållande till 

nederbörden, af hvilken orsak äfven här de undre lagren blifva 

tyngre. I alla händelser kan afdunstningen, för så vidt den 

likformigt sänker vattenytan, blott framkalla en långsam vertikal 

cirkulation, icke någon verklig ström, och jag lemnar härmed 

denna fråga, framhållande för öfrigt att den erbjuder ett rikt 

fält för intressanta detaljundersökningar. 

En ström i egentlig mening kan endast uppkomma der, 

hvarest jemmvigten blifvit störd emellan olika vattenområden, 

och vi vilja nu undersöka afdunstningens inflytande ur denna 

synpunkt. Dervid möter genast samma svårighet, som jag nyss 

framhållit: vi känna ej afdunstningens storlek. Men vi veta likväl 

af hvilka faktorer den är beroende, nemligen af vattnets och 

luftens temperatur, af luftens relativa fuktighet, vinddragets 

styrka och beskaffenheten af den afdunstande vattenytan!), och 

mekaniska värmetheoriens synpunkt», hvilket föredrag, hållet i Kgl. Vet.- 

Akademien, sedan blifvit tryckt i Svensk Tidskrift för år 1875, 2:a häftet. 

1) Af stor vigt både för meteorologien och kännedomen om hafvets förhållan- - 

den vore att underkasta dessa faktorers inverkan en grundlig experimentell 

undersökning, så att afdunstningens storlek sedan kunde på grund af meteo- 

logiska observationer någorlunda beräknas. Direkta afdunstningsobservationer 

z 
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vi kunna deraf sluta, huru afdunstningen ungefär bör vara för- 

delad på oceanens olika områden. MAURY framhåller att den 

är starkast under passadvindarnas region, hvarest derföre den 

största salthalten hos ytvattnet anträffas; hög temperatur sam- 

manfaller der med jemnt vinddrag och måttlig luftfuktighet. 

Omkring sjelfva eqvatorn är den mindre till följe af luftlagrens 

långsammare ombyte. Mot högre breddgrader måste den aftaga 

med temperaturen och slutligen blifva helt obetydlig. Till följe 

af strömmar, som föra varmare vatten mot kallare trakter, kom- 

mer likväl afdunstningen flerestädes att aftaga långsammare, än 

hvad den skulle hafva gjort om vattnet varit stillastående. 

Huru förhåller sig nu den genom afdunstningen förorsakade 

nivåförändringen till den höjning af ytan, som värmet under 

samma tid förmår åstadkomma? Öfver hela den heta zonen 

faller i medeltal 75,3 kilo-värmeenheter dagligen på qvadrat- 

deeimetern, och om man blott afdrager 4 deraf för luftabsorp- 

tionen, mottager hafvet pa hvarje sadan ytenhet 56,4 värme- 

enheter. En vattenpelare af 56,4 decimeters höjd skulle saledes 

dagligen kunna upphettas med 1°, i fall allt solvärmet dertill för- 

brukades och inga förluster genom ängbildning, sträalning etc. 

egde rum. Beräknar man den lineära utvidgning, som en dylik 

vattenpelare af 3,5 % salthalt skulle serfara, om den värmdes 

från 24 till 25° O., så blefve, oaktadt denna höga beräkning af 

värmemängden, utvidgningen blott 1,6 mm., således långt mindre 

än den sänkning af hafsytan, som afdunstningen under samma 

tid med all säkerhet åstadkommer. 

Man kan derföre för hvarje hemisfer af jorden täuka sig 2 

regioner af hatvet, som förhålla sig’ olika i det väsendtliga af- 

seendet, att inom den från polen mer aflägsna regionen nivaen 

mer sänkes genom afdumstningen än hvad den höjes genom värmet 

och nederbörden, då deremot inom det närmre polen belägna 

området nivaen mer höjes genom nederbörden än hvad den sän- 

kes genom afkylning och ardunstning. Mellan dessa regioner, 

ombord å fartyg borde äfven vara nyttiga, och de svårigheter, som dervid 

naturligtvis möta, borde ej vara oöfvervinneliga. 
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men med ett efter ärstiderna i viss man vexlande läge, måste 

ett område finnas, der de krafter, som i motsatta riktningar 

sträfva att förändra hafvets nivå, hålla hvarandra i jemnvigt; 

af stort intresse för kännedomen af hafvets förhållanden borde 

vara att veta, genom hvilka latituder detta sednare område går; 

för, närvarande kan tydligen ingenting med någon säkerhet derom 

sägas. Med visshet kan man emellertid påstå, att afdunstningen 

måste för en stor del af oceanen hafva det öfvervägande inflytandet 

på höjden af dess niva. Den sänkning af ytan, som derigenom 

uppkommer, hvad inverkan skall den utöfva på hafvets rörelse? 

Jag måste här fästa uppmärksamhet på två hufvudpunkter, 

hvilka, så enkla de än äro, likväl äro allt för vigtiga för att 

få förbigås. Den ena är att hafsvattnet förlorar i hydrostatiskt 

tryck genom vattnets afdunstning ojemförligt mer, än hvad det 

vinner genom salthaltens stegring, och att således det hydro- 

statiska trycket på ett starkare afdunstande område blir mindre 

än på ett område med svagare afdunstning. Den andra är den, 

att starkare afdunstning på ett område upphäfver den hydrosta- 

tiska jemnvigten, i förhållande till angränsande delar af hafvet, 

för alla nivåer från ytan ända ned till bottnen. Sa var icke 

förhållandet, då hafvets nivå ändrades genom uppvärmning eller 

nederbörd; i det ögonblick då ytvattnet blifvit uppvärmdt, eller 

det utspädda vattnet ställt sig i jemnvigt med det öfriga hafs- 

vattnet i man af dess spec. vigt, herrskade jemnvigt i de vatten- 

lager, som befunno sig djupare än den gräns, till hvilken för- 

ändringen genom värme eller utspädning kunnat sträcka sig. De 

strömmar, som derigenom föranleddes, blefvo derför ytströmmar, 

begränsade till deras djup, men hvilka föranledde bottenströmmar 

eller sidoströmmar genom mekanisk reaktion; blott i någon ringa 

man förorsakades äfven underströmmar derigenom, att vatten 

behöfde tillströmma för att ersätta höjdskilnaden mellan det 

tyngre och lättare vattnet, i mån som det sednare rann undan. 

Om vi tänka oss att hafsvattnet inom ett område likformigt 

fördunstar, men att ingen afdunstning eger rum på kringliggande 

områden, så är deremot tydligt att det motstånd, som vatten- 
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partiklarne på det förstnämda erbjuda emot pätryckningen från 

det sednare, blir lika mycket förminskadt vid bottnen som vid 

ytan och på alla mellanliggande djup. Följden måste da blifva 

den att hela vattenmassan kommer i mer eller mindre hastig 

rörelse, för att det uppkomna tomrummet ma fyllas. 

Tänka vi oss afdunstningen olikformigt fördelad, så att den 

från en brännpunkt, der den är starkast, aftager at alla håll, 

så skulle en skålformig fördjupning uppkomma inom detta om- 

råde. I en vertikal linea, dragen genom centrum af denna för- 

djupning, blefve tryckdifferensen mellan vattnet på nämnda om- 

råde och de kringliggande störst; mindre deremot, ju mer man 

nalkades fördjupningens kanter. Då den uppkomna fördjupningen 

genom det kringliggande vattnets påtryckning fylles, bör derföre 

rörelsen bli hastigast i fördjupningens centrum, långsammare vid 

dess bräddar. Vattenpartiklarne a det område, hvarest afdunst- 

ningen försiggätt, måste härvid få en uppatgaende rörelse; i hvad 

man de samtidigt erhålla en rörelse i sidolinien, kommer att 

bero på den fördjupade ytans lutning. Vattenpartiklarne i de 

angränsande områdena måste för öfrigt, när de sätta sig i rö- 

relse för att fylla den uppkomna fördjupningen, taga de rikt- 

ningar, i hvilka de kunna komma fram med minsta möjliga 

motstånd, eller m. a. o. i hvilka den största möjliga vatten- 

mängden kan komma fram på tidsenheten. 

När man nu besinnar hvilket ringa djup, i förhållande till 

dess utsträckning, den urhalkning måste ega, som den starkare 

afdunstningen å ömse sidor om eqvatorn förorsakar, och huru 

oändligt ringa lutningen af denna yta derföre måste vara, samt 

vidare tager i betraktande oceanens eget stora djup i förhållande 

till den nämnda försänkningen af dess yta, så kan man ej gerna 

tvifla om hvad för slags rörelse afdunstningen der bör för- 

orsaka. Det vore tydligen orimligt att tänka sig, att nämnda 

fördjupning skulle komma att fyllas genom en ytström af mot- 

svarande djup; denna skulle i så fall behöfva stor hastighet och 

röna stort motstånd. Lättare kunna vattenpartiklarne komma 

"fram till deras bestämmelseort genom en långsam rörelse af 
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oceanens djupa massa mot de trakter, der den starkaste dfdunst- 

ningen eger rum. Anledningarne till denna rörelse äro gifna 

öfverallt, ty tryckdifferenserna äro lika stora ända till bottnen: 

blott i öfversta ytlagren äro de mindre. De vattenpartiklar, som 

röra sig emot det mest fördjupade stället af det afdunstande 

området, drifvas derföre framåt af det starkaste trycket. Sa- 

lunda böra i hafvet två langsamma, men djupa strömmar upp- 

komma, en i hvardera hemisferen, hvilka slutliger mötas i trak- 

terna af eqvatorn. Det vatten, som de der föra upp mot ytan, 

maste vara kallare än ytvattnet, emedan det kommer från högre 

breddgrader; strömmarnes intensitet bör för öfrigt i viss mån 

variera med solens dagliga och årliga rörelser). 

Dessa strömmar fa således i flera afseenden en annan ka- 

rakter än de, som framkallas genom uppvärmning eller nederbörd. 

Strömmar af dessa sednare slag förorsaka motströmmar i olika 

riktningar genom deras reaktion mot andra, i och för sig sjelfva 

i jemnvigt befintliga vattenlager; men då jemnvigten störes ge- 

nom afdunstning, bör hvarje vattenpartikel i mer eller mindre 

man deltaga i den förorsakade rörelsen, eftersom jemnvigten blifvit 

rubbad öfverallt; derföre synes ej här samma anledning till mot- 

strömmars uppkomst vara förhanden. 

Vi vilja nu tillse hvad följden kan blifva deraf, att afdunst- 

ningens inflytande på hafvets rörelse kombinerar sig med värmets. 

Emedan frågan är af invecklad natur, låtom oss först antaga 

att vattnet ej innehölle några salter, att det varit stillastående 

och af likformig temperatur öfverallt, men att den ojemna för- 

delning af solvärme och atmosferiska förhållanden, som nu eger 

rum, nyss börjat utöfva sitt inflytande pa dess nivå. Vatten- 

ytan skulle då börja sjunka under de lägre breddgraderna till 

följe af öfvervägande afdunstning, men höjas under de högre till 

följe af öfvervägande nederbörd. Den strömning i hela massan, 

från polerna till eqvatorn, hvarom vi nyss talat, skulle snart 

') Huru dessa strömmar förhålla sig under sjelfva eqvatorn, om de t. ex. till 

följe af kontinenternas form och strömmarnes olika mäktighet korsa hvarandra, 
(4 

är en detaljfråga, hvarpå jag icke kan inlåta mig. 
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inställa sig. Mängden af den sa tillströmmande vattenmassan 

skulle ökas i en hastigare progression, är. mängden af det dag- 

ligen från de varmare trakterna afdunstade och i de kallare åter 

utfällda vattnet. Temperaturen i vattenytan skulle i början 

hastigt tillväxa, men sedan långsammare, i man som den för- 

ökade afdunstningen förorsakade större värmeförlust. Ett jemn- 

vigtsläge skulle slutligen inträda, hvarvid det tillströmmande 

vattnet jemnt ersatte den dagliga afdunstningen, och hvarvid 

ytvattnets temperatur och afdunstningshastighet ej vidare märk- 

ligt ökades. 

Lat oss’ antaga att linien ab i vidstaende figur föreställer 

den ursprungliga hafsylan, som genom afdunstningen blifvit sänkt 

Fig. 7. 

a” Ä ce’ 

till ac, och att vid denna lutning af ytan, hvilken naturligtvis 

skulle blifvit omärklig, om den tecknats i ett verkligheten mot- 

svarande förhållande, tillströmningen af vatten underifrån satt 

sig i jemnvigt med den dagliga afdunstningen. Tryckdifferenserna 

aa —cc, ad —ce" etc. ända ned till bottnen vore då lika stora. 

Vi taga nu temperaturens inflytande i betraktande. Solsträlarnes 

inverkan på hafsvattnet sträcker sig under normala förhållanden 

icke blott till den afdunstande ytan, utan långt derunder, och vi 

veta att solvärmet under lägre breddgrader, i förening med andra 

värmekällor, lemnar at hafvet ett betydligt värmeöfverskott ut- 

öfver hvad som för angbildningen fordras. Det vatten, som 

tillströmmat till det genom afdunstningen sänkta området, måste 

således der hafva blifvit mer och mer upphettadt och följaktligen 

hafva svällt ut. Låt oss antaga att den högre temperaturen 
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dervid trängt ned till nivåen a”c” och ytan höjt sig till am. I 

nivaen a’e” och alla derunder liggande äro tryckskilnaderna då 

desamma som förut, ty trycket mc” af den varmare vattenpelaren 

är lika med trycket cc” af den förra kallare. Men i de högre ni- 

vaerna, t. ex. i ac, har tryckskilnaden af lätt insedt skäl blifvit 

förminskad. Då emellertid djupet aa” är helt obetydligt i för- 

hållande till hafvets eget, bör denna tryckförminskning ej ha 

nämnvärdt inflytande på den tillströmmande vattenmängden. 

Då solvärmets inflytande pa de i fördjupningen qvarstäende 

vattenlagren alljemnt fortfar, kunna vi tänka oss att värmet 

tränger ned till nivåen a”c”, och att ytan kommer att samman- 

falla med den ursprungliga ab. Skulle ytlagrets temperatur under 

tiden äfven ha stigit, så kommer detta att ha till följd en något 

hastigare afdunstning och att ytan derföre sjunker t. ex. till n. 

Oaktadt att vattenytan nu på det afdunstande stället står så 
"lt 

mycket högre än förut, är tryckskillnaden aa”—nc” likväl större 

än den ursprungliga aa” —cc”, eftersom pelaren ne” väger mindre 

än ce”, tillströmningen af vatten underifrån blir således ökad. 

Vi kunna slutligen tänka oss att nivåen på det afdunstande 

stället höjes öfver den ursprungliga vattenlinien ab. Då upp- 

kommer en ytström 1 riktningen b till a, under det att tillström- 

ningen underifrån fortgår med oförminskad hastighet. Vi skulle 

då få 2 strömmar: en bottenström förorsakad af afdunstningen, 

och en svagare ytström i motsatt riktning, föranledd af värme- 

öfverskottet från solen; ytans nivå skulle då bli konstant, under 

det att de 2 motsatta krafter, som sträfvade att ändra den- 

samma, balancerades af de strömningar, som af dem förorsakades. 

Om ett sådant förhållande är tänkbart för sött vatten, så 

är det äfven, och, som det synes, i högre grad möjligt för hafs- 

vattnet. Ty på samma gång som detta afdunstar litet långsam- 

mare än sötvattnet, utvidgas det af värmet långt starkare. 

Den tillökning i tyngd, som det genom afdunstningen vinner, 

sänker derföre ej dess nivå i samma proportion, som uppvärm- 

ningen höjer densamma. Det blefve dessutom just det saltare 

ytvattnet, som genom den uppkomna ytströmmen komme att föras 
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undan, och denna ytström skulle vinna i kraft derigenom att 

ytan ej blott erhallit högre niva genom uppvärmningen utan 

äfven ökad salthalt genom afdunstningen. En större mängd 

kallare och utspäddare vatten komme således att ständigt till- 

föras nedifrån och en mindre mängd varmare och saltare vatten 

att afrinna från ytan. 

Den uppkomna ytströmmen skulle, liksom alla sådane, komma 

att reagera pa sitt underlag och uppväcka en ström i motsatt 

riktning. Här skulle då det egna förhållandet inträffa, att denna 

sednare ström redan förut vore förhanden, den bottenström nem- 

ligen, som afdunstningen förorsakat. Båda strömmarne skulle 

således komma att understödja hvarandras rörelser. Hvad följ- 

den deraf skulle blifva med afseende på strömningens styrka 

samt ytans form, deröfver vill jag ej försöka yttra mig. 

För öfrigt vill jag framhålla att jag här ej bestämdt påstår, 

att den ifrågavarande ytströmmen, betraktad som en jemn ström- 

ning från eqvatorn mot högre latituder, verkligen skall inträda, 

utan blott, att den synes vara möjlig; andra förhållanden, som 

jag ännu ej vidrört, komma nemligen äfven att inverka på yt- 

vattnets rörelse under de varmare luftstrecken. 

Lätom oss nu egna någon uppmärksamhet åt den strömning, 

som afdunstningen förorsakar i sadane mer afstängda hafs- 

bassiner med ringa flodtillopp, som Medelhafvet och Röda hafvet. 

Emedan det i sådana haf afdunstande vattnet ej har tillfälle 

att obehindradt ersättas af annat vatten underifrån, såsom fallet 

är i öppna oceanen, så skulle deras nivå komma att sänka sig 

under den sednares, äfven om afdunstningshastigheten i båda 

vore lika, förutsatt naturligtvis att flodtilloppets mängd vore 

tillräckligt obetydlig. Men efter all anledning är verkligen af- 

dunstningen större än i det angränsande hafvet, emedan dessa 

bassiner äro mer utsatta för torra landtvindars inverkan. 

Det är alldeles tydligt att det vatten, som tillströmmar för 

att ersätta afdunstningen i Röda hafvet och Medelhafvet, skall 

taga en helt annan riktning än hvad fallet var i öppna oceanen. 

Sunden vid Bab-el-Mandeb och Gibraltar äro korta och trånga, 
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deras djup jemförelsevis ringa och ytans lutning således större; 

förhållandena närma sig med ett ord mera dem, som ega rum 

i floder. Vattnet finner derföre lättast sin väg i den öfre, vi- 

dare genomskärningsarean af Sundet, och strömmen, som går in 

för att ersätta afdunstningen, blir derföre en ytström. Man 

skulle kunnat vänta att vattnet äfven, ehuru mindre hastigt, 

inströmmade utmed bottnen, men så är ej förhållandet; man 

vet att under den ingående strömmen flyter en bottenström till- 

baka till oceanen. | 

MAURY förklarar denna bottenström sa, att vattnet i de 

ifrågavarande hafsbassinerna genom afdunstningen blifvit saltare, 

och derföre genom dess större tyngd undantränger det utanför sun- 

det befintliga, vanliga hafsvattnet. Förklaringen synes verkligen 

i detta fall vara både enkel och naturlig; icke desto mindre torde 

en närmare granskning af förhållandet kunna anses befogad. 

Fråga vi på hvilken sida af ett dylikt sund det största 

hydrostatiska trycket för ett visst djup befinner sig, så kan 

svaret tydligen icke gifvas blott på grund af vattnens spec. vigt, 

utan man behöfver äfven känna höjden af de öfver det ifråga- 

varande djupet på hvardera sidan befintliga vattenpelarne. Denna 

vigtiga punkt har likväl här liksom öfverallt, der hafsströmmar 

förklarats på grund af vattnens tyngdskilnader, lemnats utan 

afseende; men i och dermed förlorar den åsyftade bevisningen 

dess bindande kraft. Det kan icke lida något tvifvel att om 

t. ex. Medelhafvets yta stode i nivå med Atlantens, en ström 

skulle uppkomma af just den orsak som MAURY angaf, hvarvid 

liknelsen om vinet och oljan i olika kärl vore fullkomligt på sin 

plats. Icke heller kan det bestridas, att den spec. vigten hos 

Medelhafsvattnet måste utgöra en af de faktorer, som bestämma 

styrkan af bottenströmmen i Gibraltars sund. Men om jag tän- 

ker mig ett plan draget genom hela Medelhafvet i niva med 

bottentröskeln i nyssnämnda sund, samt vidare mellan detta 

sund och Medelhafvets östra ända tänker mig flera vertikallinier 

dragna från ytan till nämnda plan, hur förhålla sig då höj- 

derna af dessa vertikallinier, multiplicerade med vattnets spec. 
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vigt i hvarje sådan linia, till de tal, som man pa samma sätt 

skulle erhålla i Atlanten pa andra sidan sundet? Blefve de 

inom Medelhafvet erhållna talen lika stora eller mindre än i 

Atlanten, så kunde ej den större spec. vigten hos Medelhafs- 

vattnet vara den egentliga orsaken till bottenströmmen i Sundet 1). 

Men denna fråga hvarken är eller blir förmodligen snart besvarad. 

Tänkte vi oss en pelare af hafsvatten, som, under det att 

den förts fram med ytströmmen t. ex. i Röda hafvet från dess 

mynning till dess öfre ända, genom afdunstningen koncentrerats till 

90 % af dess ursprungliga höjd under bibehållande af dess dia- 

meter, så skulle dess spec. vigt ha ökats från 1,027 till 1,029 
Oo 

(beräknadt för = utan afseende på temperaturförändring). Men 

dess hydrostatiska tryck hade samtidigt minskats i förhållandet 

100: 90,16. Långt ifrån att åstadkomma någon bottenström, skulle 

denna pelare snarare sjelf upplyftas till följe af det större hydro- 

statiska trycket vid vikens motsatta ända. Men nu tillströmmar 

ständigt nytt vatten utifrån, och det lilla tillskottet i tryck, som 

den afdunstande vattenpelaren erhåller derigenom att saltet qvar- 

stadnar, summerar sig, tills slutligen den lägre vattenpelaren i 

öfversta ändan af viken balancerar den högre vid mynningen. 

Fortsätter tillströmningen ännu längre, hvilket den måste göra, 

om afdunstningen fortfar, sa kommer en bottenström att inträda 

af den orsak, som MAURY angifvit. ; 

En vigtig fråga med afseende på det ifrågavarande feno- 

menet blir således den: finnes det någon annan orsak än för- 

ändringen i spec. vigt, som också skulle kunna föranleda en 

sadan bottenström? I fall denna orsak verkade snarare och 

kraftigare än den förstnämnda, så kunde ju inträffa, att vattnet 

i den beträffande hafsbassinen derigenom blefve så hastigt om- 

satt, att dess spec. vigt aldrig hunne att uppnå den storlek, som 

erfordrades, för att en bottenström blott på grund af differens i 

spec. vigt skulle kunna komma till stand. 

!) Här kan naturligtvis endast vara fråga om det normala förhållandet; af till- 

fälliga orsaker kau nemligen vattenhöjden i båda ändarne af en större hafs- 

bassin mycket variera. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. DEN ORTE 3 
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För min del anser jag att en sådan orsak finnes, och att 

den är att söka i den ingående ytströmmens lefvande kraft. 

Emedan vattnet i den starkare afdunstande hafsbassinen är det 

saltare, så bör det från oceanen inströmmande vattnet för en 

längre tid bibehålla dess plats på ytan, liksom det vatten, som 

från en flod utrinner i hafvet. Förhållandena med afseende på 

strändernas och bottnens form äro ungefär de samma utanför en 

flodmynning, som innanför mynningen till ifrågavarande hafs- 

bassiner. Den starkare afdunstningen i dessa har i och för 

strömmens varaktighet samma betydelse, som ytans vidsträckthet 

utanför utloppet af en flod. Af samma skäl, på grund hvaraf 

Göta elf vid dess utlopp förorsakar en bottenström, som tränger 

in i sjelfva elfven, bör derföre ytströmmen i Gibraltars sund 

föranleda en bottenström, som går från Medelhafvet in i sundet. 

Men en väsendtlig olikhet finnes likväl; på vestra sidan om 

Gibraltars sund sluttar bottnen åter nedat och den saltare under- 

strömmen kommer derför att här rinna ned i oceanen i stället 

för att föras tillbaka af ytströmmen, såsom vid flodmynningar 

var fallet. Det vatten, som genom bottenströmmen aflägsnats 

från Medelhafvet, måste derföre äfven komma att ersättas af 

vatten, som tillströmmar från Atlanten. Den stegring af spec. 

vigten, som afdunstningen medför, motverkas härigenom på det 

kraftigaste, så mycket mer som bottenströmmen näres äfven från 

de djupare nivåerna i den afstängda bassinen. Denna i oceanen 

ut- och nedgående bottenström bör der i sin tur framkaila én 

motström, som understöder den ingående ytströmmen. 

Mellan strömmarne i Gibraltars sund a ena, samt i Öre- 

sund och Bältena a andra sidan skulle jag vilja uppdraga föl- 

jande jemförelse. I båda fallen ligger strömmens egentliga orsak 

i det mindre salta vattenområdets högre nivå. Men i förra 

fallet strömmar det sötare vattnet från ett område med kon- 

stant nivå till ett annat med ständigt sjunkande, i sednare 

fallet åter till ett område med konstant från ett område med 

ständigt stigande nivå. Till följe af mekanisk reaktion blir yt- 

strömmen större, än hvad som behöfves för att ersätta afdunst- 
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ningen i ena fallet, eller bortföra flodvattnet i det andra, och i båda 

fallen blir den derföre åtföljd af en bottenström i motsatt riktning. 

Jag vill nu anföra några försök, som jag gjort för att 

visa, att en dylik dubbelström kan uppkomma oberoende af alla 

olikheter i spec. vigt. Jag använde dervid en låda af zinkbleck, 

4 fot lång och 3 fot bred och hög. I midten befann sig en 

vertikal skiljevägg, i hvars öfre del var gjord en öppning af 13 

tums bredd och 34 tums djup. I den ena gafveln af kärlet 

fanns öppningar pa olika höjd, genom hvilka vatten kunde ut- 

släppas. I motsatta ändan instoppade jag en packe rentvättade 

blanor och inledde bakom dem en ström af sött vatten; blå- 

norna hade till ändamål att fördela det tillströmmande vattnet 

jemnt. Om nu vattnet i den motsatta ändan fick vid ytan af- 

rinna i samma man som det vid den andra tillströmmade, så 

borde följden, särskildt med hänsyn till vattnets rörelse vid 

passagen genom den mindre öppningen i skiljeväggen, bli någor- 

lunda densamma, som om vattnet hunnit afdunsta i mån som 

det rann till. 

För att kunna noga iakttaga den rörelse, som vattnet på 

ett visst ställe antog, nedförde jag vertikalt till bottnen en smal 

glasstaf, fuktad med anilinlösning, och höll den en stund full- 

komligt stilla. Färgen spred sig då åt det håll, dit strömningen 

gick, och man kunde så på det allra tydligaste iakttaga vattnets 

rörelse på olika djup pa hvilken punkt man behagade. 

Vid de första försök-jag sålunda anställde, tog vattnet i 

den smalare öppningen blott en riktning, så väl i ytan som vid 

bottnen, nemligen till det ställe, der vattnet rann ut ur appa- 

raten. Men jag fann snart att den strömmande vattenmängden 

då varit för stor relativt till öppningens genomskärningsarea, 

för att ett förhållande, sådant som jag afsett, skulle kunnat in- 

ställa sig. Om jag deremot minskade tillströmningen så, att 

. vattnet icke just droppade fram, men likväl rann föga hastigare 

än som behöfdes för att en sammanhängande stråle skulle bildas, 

så inställde sig snart en konstant och väl utbildad bottenström. 

Under det således vattnet ständigt rann ut genom den mot in-. 
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loppet motsatta gafveln, rann en annan del från nämnda af- 

delning af apparaten genom öppningen i skiljeväggen in i den 

afdelning, hvarest vattnet tillströmmade; denna tillbakaströmning 

intog ungefär undre hälften af öppningens genomskärning, men 

var något mindre hastig än ytströmmen. 

Om vattnet förut varit fullkomligt stilla, dröjde det en liten 

stund innan strömmen inställde sig; afbröts tillströmningen så 

fortforo båda strömmarne någon stund efteråt. Särskildt är 

dervid emellertid att anmärka, att 1 sjelfva det ögonblick, da 

tillströmningen afbröts, inträdde en plötslig rörelse hos ström- 

marne i motsatt riktning, helt kort likväl både med afseende på 

tid och väglängd. Detta sednare fenomen har naturligtvis sin 

förklaring deri, att det var det tillströmmande vattnet som dref 

strömmarne framåt, liksom fjedern drifver ett urverk, och att när 

denna kraft upphörde, så sprungo dessa tillbaka åt motsatt häll 

till följe af den spänning, som nämnda kraft haft att öfvervinna, 

och som nu aterverkade. Det syntes således, att äfven en sa 

ringa ström med en relativt så vid genomskärningsarea, icke 

kunde slippa fram utan märkbar mekanisk aktion och reaktion. 

Jag gjorde äfven försöket så att jag gjöt saltlösning underst 

1 zinklädan, derofvanpa sött vatten, rörde litet deri och lät 

stå en natt, så att lager af olika salthalt med fullkomlig jemn- 

vigt kommo till stånd. När jag sedan lät sött vatten på ofvan- 

beskrifna sätt tillströmma, hade jag det nöjet att se en särdeles 

vacker företeelse. I den smala öppningen uppstod nemligen då 

4 alternerande strömmar, öfverst en utgående, derunder en in- 

saende, derunder åter en utgående och så igen en ingaende, under 

det ytvattnet ständigt afrann från apparatens mot inloppet mot- 

satta ända. Förhållandet är ej svårt att förklara. Jag har 

förut i fråga om flodvattnets olika verkan, då det utgjuter sig 

i en insjö eller 1 hafvet, visat, huru dess lefvande kraft i sednare 

fallet får sina angreppspunkter fördelade på ett plan, i förra 

fallet deremot verkar mera på djupet. Af samma skäl blef nu 

äfven här ytströmmen helt tunn, och den underström, hvilken 

den genom reaktion uppväckte, fick äfvenledes ringa djup, så 

. 
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att den under sig kunde genom reaktion framkalla en tredje, 

och denne ännu en :4:e. Utan tvifvel förekommer äfven detta 

fenomen i naturen; jag har vid Blockhusudden utanför Stock- 

holm iakttagit sådane förändringar i salthalten på olika djup, 

att jag, redan innan jag gjort detta försök, var öfvertygad att 

der måste finnas åtminstone 3 strömmar, den ena under den 

andra. 

Jag har äfven i samma apparat erhållit en enkel ytström 

och en enkel bottenström, da salt vatten befunnit sig under det 

söta. Afbröts tilloppet af sötvatten, sa fortvarade i detta fall 

också underströmmen någon tid efteråt; sedan den slutat kom 

den åter snart i gång, när sötvattnet påsläpptes. 

Naturligtvis kan man i ett kärl, sådant jag här beskrifvit, 

frambringa en mycket stark bottenström, om man i dess ena 

afdelning gjuter saltvatten, 1 den andra sötvatten och sen öppnar 

en lucka, hvarmed man förut tillslutit öppningen i skiljeväggen. 

För att erhålla det ofvananförda resultatet af försöken, måste 

man först låta vattnen ha intagit fullkomligt jemnvigtsläge i 

olika delar af apparaten. 

Experimenter i ofvananförda riktning böra kunna lemna 

ganska vigtiga upplysningar om lagarne för vattnets rörelser. 

Vid ett visst förhållande mellan strömhastighet och strömgenom- 

skärning kunde jag, äfven med sött vatten, framkalla en grund 

ytström, som gick från den aflägsnare delen af apparaten till 

den, hvari vattnet intappades, under det att hufvudströmmen 

gick i motsatt riktning på bottnen. De här anförda försöken 

voro emellertid blott hastiga förkänningsförsök, hvilka jag be- 

tviflar att jag får tillfälle att fortsätta, och apparaten var mycket 

illa egnad att representera de naturliga förhållandena i dylika 

fall. Det var mig för tillfället nog att konstatera att under- 

strömmen kan uppkomma oberoende af alla olikheter i vattnens 

spec. vigt. | 

Det inflytande, som afdunstningen utöfvar på hafvets rörelse, 

är, för att i korthet sammanfatta det väsendtligaste af hvad jag 

derom anfört, hufvudsakligen att söka i den förorsakade sänk- 
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ningen af hafsytan. Derigenom uppkommer en tillströmning af 

vatten från andra hall till det afdunstande området. Emedan 

vattenpartiklarnes jemnvigtsläge blifvit stördt öfverallt, kan denna 

tillströmning allt efter omständigheterna blifva öfvervägande en 

ytström eller en bottenström. Omständigheter, som dervid hafva 

stort inflytande, äro ytans lutning mellan de beträffande vatten- 

områdena, och djupet i deras föreningslinie relativt till deras 

nivåskilnader. Ar lutningen stor och djupet ringa, så kommer 

tillströmningen att ega rum i strömmens hela genomskärnings- 

area, liksom i en vanlig flod. Vid mindre lutning och större 

djup kan tillströmningen på en del af genomskärningsarean lemna 

rum för en motström, som af olika anledningar kan uppkomma, 

och som naturligen kommer att intaga den del af genomskär- 

ningsarean, 1 hvilken sjelfva tillströmningen möter det största 

motstandet eller framdrifves med den minsta styrkan. Ström- 

ningen gestaltar sig derföre olika i öppna oceanen och i trängre 

sund mellan olika hafsomraden. 

Salthaltens stegring genom afdunstningen kan framkalla en 

vertikal cirkulation mellan öfver hvarandra befimtliga vattenlager, 

och äfven utöfva ett vigtigt inflytande på beskaffenheten af de 

strömmar, sem genom nivasänkningen förorsakas. Men den har 

likväl en jemförelsevis underordnad betydelse för fenomenet i 

dess helhet. För MAURY var äter salthaltens stegring den 

hufvudsakliga orsaken till de strömmar, som afdunstningen kunde 

föranleda; nivåsänkningens inflytande på strömningen i öppna 

oceanen synes han helt och hållet hafva förbisett. 

Härmed har jag 1 det närmaste afslutat granskningen af 

det allmänna inflytande, som temperaturförändringar, nederbörd 

och afdunstning kunna utöfva på hafvets rörelser. För full- 

ständighetens skull och för att kunna sammanknyta de olika 

verkningarne till ett helt, må det tillåtas mig att i största kort- 

het vidröra några andra omständigheter, som jemväl inverka på 

strömmarne i hafvet. Vi hafva då inflytandet af jordens rota- 

tion, hvilken som bekant har till följd, att de mot polerna gå- 

ende strömmarne afvika åt öster och de derifrån nedgående åt 
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vester, hvarföre kontinenternas vestsida företrädesvis träffas af 

varma ytströmmar, men deras ostsida af kalla!). Vi hafva vi- 

dare kontinenternas form, som utöfvar ett mycket stort infly- 

tande på strömmarnes förlopp; dessa ledas derigenom på mäng- 

faldigt sätt ur deras naturliga rörelseriktning, liksom floden ledes 

i dess flodbädd. Vidare hafva vi den stora olikheten i vattnets 

fördelning mellan norra och södra hemisferen, och det södra 

polarhafvets fria gemenskap med de öfriga hafven jemförelsevis 

med det norra polarhafvets; följden deraf inse vi, om vi betänka, 

att när vatten tillströmmar till ett ställe, hvarest brist upp- 

kommit, måste det företrädesvis rinna till: från de områden, 

hvilkas nivå derigenom minst sänkes och på den väg, der det 

slipper fram med minsta motstånd ?). Slutligen hafva vi vin- 

darnes mekaniska verkan på hafsytan. 

Redan FRANKLIN sökte förklara Go men uppkomst 

genom passadvindarnes inverkan; han ansåg nemligen Golf- 

strömmen vara att betrakta som ett utflöde af det vatten, som 

NO- och SO-passaderna inpressat 1 Mexikanska viken. Sir J. 

HERSCHEL betraktade vindarne sasom’ den förnämsta orsaken 

till hafsströmmarne: det vatten, som af vindarne sattes i rörelse 

mot en kust, reflekterades sedan derifrån i en riktning motsva- 

rande infallsvinkeln mot kustlinien. MAURY & sin sida sökte 

att vederlägga dessa äskädningssätt; men om han också dervid 

i viss mån haft rätt, så synes han likväl, intagen som han var 

af föreställningen om spec. vigtens öfvervägande betydelse för 

hafsströmmarnes uppkomst, hafva allt för litet velat uppskatta 

vindarnes. 

Angaende den förändring i vattnets nivå, som vindarne 

kunna förorsaka, hafva vi ett framstående och välbekant exempel 

i de stormfloder, som uppsta i sydvestliga delen af Östersjön 

vid starka och ihållande nordvestliga vindar. Men äfven den 

!') Från denna sednare regel finnas likväl till följe af andra orsaker väsendtliga 

undantag. 

2) Jag känner ej om man fästadt tillbörligt afseende vid denna omständighet, 

som synes mig i många hänseenden vigtig. 
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vingare lutning hos hafsytan, som de jemna passadvindarne 

kunna medföra, bör pä ett sa vidsträckt omräde som oceanens 

frambringa en märklig nivaskilnad mellan de motsatta kusterna. 

Vindens verkan är dock ingalunda inskränkt till att astad- 

komma en nivaskilnad, att uppväcka vagrörelse eller en ytström 

i vindens riktning. MAURY säger: »om vindarne också förmå 

att åstadkomma ytströmmar, hvad är då orsaken till botten- 

och motströmmarne»? Svaret blir: ytströmmarne kunna genom 

mekanisk reaktion frambringa båda delarne. Om en konstant 

vind råder öfver ett särskildt område af hafvet, så måste den 

ytström, som der uppväckes, framkalla en hvirfvelström på sidan, 

liksom vi se en sötvattensflod göra, då den löper genom en 

utvidgning af sin flodbädd. Sålunda bidraga de från öster till 

vester löpande strömmar, som blifvit kallade eqvatorialströmmar, 

och hvilkas beroende af passadvindarne man väl ända allmänt 

har erkänt, väsendtligt till bildningen af de vidsträckta hvirfvel- 

rörelser af varmare vatten, som ega rum i Atlantiska och 

Stilla oceanernas norra hälfter, som genom kontinenternas kust- 

linier äro mera inneslutna; dessa hvirfvelrörelser uppträda mellan 

ungefär 20° och 45° a 50° N. L. och innesluta mellan sig och 

eqvatorialströmmen hvar sitt Sargasso-hafl). I den södra 

hemisferen är kontinenternas form ej gynnsam för bildningen af 

en fullständig sadan hvirfvelrörelse. 

Men vindarne kunna äfven förorsaka bottenströmmar; för 

omsättningen af vattnet i vara insjöar spela de i detta hänseende 

en vigtig rol2). Det vatten, som föres bort från ytan vid den 

kust, hvarifrån vinden utgår, måste, i fall vindens verkan sträcker 

1) Se t. ex. ScHMips Lehrbuch der Meteorologie s. 471. 

2) Jag kan i detta hänseende anföra ett slående exempel, ehuru i liten skala. 

från sjön Årstaviken vid Stockholm. Denna sjö har en mycket inskränkt kom- 

munikation med Mälaren, hvars vatten är något saltaktigt. Under vintern, 

då sjön är isbetäckt, finner man derför att vattnets klorhalt mycket tydligt 

tilltager mot djupet, som utgör 3—4 famnar. Men så snart islossningen 

försiggätt, och sedan fortfarande under hela sommaren, är klorhalten full- 

komligt lika på alla djup. Redan 1 å 2 veckor efter islossningen har vinden 

hunnit omblanda alla vattenlagren i denna lilla sjö, fast vågrörelsen aldrig 

der kan blifva stark. Jag har 2 år å rad anmärkt samma förhållande. 
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sig öfver hela vattenområdet, ersättas af annat från djupet. 

Detta åter ersättes af vatten, som på större djup tillströmmar 

fran den motsatta kusten, dit vattnet oupphörligt föres, och der 

det hydrostatiska trycket således blir större. Mycket likartadt 

måste förhållandet vara i hafvet, der en yta af inemot 60° bredd 

är utsatt för passadvindarnes verkan. Tillströmningen maste 

äfven här företrädesvis ega rum till den kust, hvarifrån passad- 

- vinden utgar. Men det vatten, som skall ersätta det bortförda, 

kan här tillströmma från närmare håll än den motsatta kusten, 

eftersom den konstanta vindens verkan ej sträcker sig öfver 

hafvets hela område; det har för öfrigt att ersätta icke blott 

det af vinden bortförda vattnet, utan äfven det afdunstade. Af 

skäl, som jag nyss ofvan har anfört, bör denna tillströmniug före- 

trädesvis ega rum från södra halfklotet, och särskildt bör detta 

vara förhållandet i Stilla oceanen. Denna är nemligen dels sär- 

deles afstängd från gemenskapen med Norra polarhafvet och dess 

nederbörd, dels har den både en mycket större afdunstningsyta 

än Atlanten och mycket mindre tillopp af flodvatten. Också 

finna vi att en mycket bred och djup ström af kallt vatten, 

Humboldts-strömmen, tränger mot Sydamerikas vestkust, der den 

fortsätter ända upp mellan vändkretsarne för att sedan förlora 

sig i eqvatorialströmmen, Att denna ström, oaktadt en polar- 

ström, afviker åt öster, är ett undantagsförhållande, som åt- 

minstone delvis torde finna sin förklaring i de här angifna or- 

sakerna till dess uppkomst. 

I Atlantiska hafvet är den kalla strömmen från södra polar- 

hafvet vida mindre kraftigt utpreglad. Dels är afdunstningen 

här mindre och flodtilloppet större, dels står Atlanten nästan 

ensam i förbindelse med Norra polarhafvet. Det derifran ned- 

gående kalla vattnet följer, i enlighet med den naturliga rikt- 

ningen för en polarström, ostkusten af Nordamerika; att en de] 

deraf kan sasom ytström draga sig-sa langt ned utmed denna 

kust, som inemot vändkretsen, och som bottenström ännu längre, 

beror tydligen derpå att den står under inflytelse af Golfström- 

mens mekaniska reaktion. Hufvudmassan af den kalla strömmen 
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från Norra Polarhafvet sänker sig deremot långt förut mot dju- 

pet, passerar som bottenström under Golfströmmens norrut vidt 

utbredda yta, och, efter att hafva sändt en gren, attraherad 

genom flodvattnets reaktion, inåt Nordsjön, Kattegat och Öster- 

sjön, drager den sig ned genom Atlanten för att till största 

delen förmodligen uppstiga mellan norra vändkretsen och eqvatorn. 

Vore icke vindarne, så skulle sannolikt det under heta zo- 

nen uppvärmda vattnet såsom en jemnt utbredd, men helt svag 

ytströmning återflöda mot området för köld och nederbörd, i 

enlighet med den framställning jag gaf, då fråga var om af- 

dunstningens och värmets förenade inflytande !). Men hela detta 

bälte af varmare vatten angripes af vindarne i 2 sammanlöpande 

riktningar, från NO och SO, och föres sålunda ständigt mot 

vester. Hvad blir följden deraf? Emedan den ytström, som 

värmet åstadkommer, till följe af afdunstningens hastighet endast 

långsamt kan utveckla sig, hinner nämnda ytström ej komma 

till stånd utanför kontinenternas vestkuster, der den tillströmning 

af kallt vatten, som passaderna förorsaka, bör vara starkast. Men 

under det att vattnet flyttas framåt i eqvatorialströmmens rikt- 

ning, tränger värmet allt djupare, nivaen höjes och den varma 

ytströmmen förberedes. Då vattnet kommer fram till den mot- 

satta kontinentens ostkust, är den varma strömmen utvecklad 

och blir här så mycket kraftigare, som passadvinden ständigt 

ditför nya upphettade vattenlager 1 stället för dem som, afflödat 

på ytan. Man kan derföre säga, att den verkan, som solvärmet 

utöfvat på ytvattnet under hela dess färd öfver oceanen, samlar 

sig vid kontinenternas ostkuster i en brännpunkt. I stället för 

den blott helt lindriga ström, som värmet skulle mäktat åstad- 

komma, om resultatet af dess verkan fördelats på oceanens hela 

längd, uppträda derföre här dessa underbara strömmar, hvilka 

blifvit bekanta under namnen Golfströmmen vid Amerikas ost- 

kust och Kuro Sivo eller Svarta strömmen vid Asiens: ytström- 

mar af saltare, men varmare vatten, som sväfva 1 det kallare 

och derföre tyngre polarvattnet, hvilket de genom mekanisk 

1y Å sid. 109; nämnda ställe är af vigt för det nu följande. 
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reaktion mäktigt draga till sig och med hvilket de på det bjer- 

taste kontrastera. Bada äro i deras början sammanträngda, 

deras massa liten, men deras snabbhet stor; under det de taga 

sin riktning at nordost svälla de ut, utbreda sig allt mer samt 

aftaga 1 hastighet och tydlig begränsning, allt enligt de lagar för 

ytströmmars rörelse, för hvilka jag förut redogjort. 

Jag vill ej säga att jag härmed uttömt alla anledningarne 

till dessa strömmars uppkomst och egendomliga intensitet. Det 

är möjligt att eqvatorialströmmarnes yta under sednare delen af 

deras förlopp har en konvex form i förhållande till den angrän- 

sande oceanen, dels till följe af utvidgningen genom värmet, 

dels till följe af passadvindarnes verkan, hvilka från nordost och 

sydost sammanföra vattnet och hindra det att flyta ut åt sidorna. 

Då dessa vindar i kontinenternas närhet slappas och bli mera 

oregelbundna, borde det varma vattnet i strömmens yta med 

dest mera energi öfverflöda, om strömmens yta förut haft en 

konvex form. : 

Af det anförda skulle man vänta att det Stilla hafvets 

golfström, Kuro Sivo, borde vara kraftigare än Atlantens, eme- 

dan eqvatorialströmmens längd är så mycket större. Förhållandet 

är likväl omvändt. Men detta beror pa kontinenternas form. 

I Stilla hafvet är verkligen den varma sidoutströmningen från 

eqvatorialströmmen utvecklad redan innan den hinner Asiens 

ostkust; men det finnes utlopp för denna omkring de Australiska 

öarne. I Atlanten deremot uppsamlas eqvatorialströmmen till allra 

största delen af den sydamerikanska kontinentens snedt mötande 

kustlinia, och blott en mindre del deraf böjes mot söder utmed 

kusten af Brasilien. Nästan hela den öfriga delen af eqvatorial- 

strömmen ledes deremot in i Caraibiska hafvet och Mexikanska 

viken, hvarest andra omständigheter ytterligare bidraga att gifva 

intensitet åt den derifrån utlöpande Golfströmmen. Dit samlas 

nemligen utgjutningarne från Amerikas flesta stora floder, från 

och med Amazonfloden till och med Misisippi. Om allt detta 

varma flodvatten eckså ej mycket inverkar på Golfströmmens 
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salthalt !) till följe af den hastiga afdunstningen, så måste det 

likväl i hög grad motväga afdunstningens inflytande på hafvets 

nivå, och således förorsaka att nivåen i Mexikanska viken ställer 

sig högre än i hafvet derutanföre. Vidare måste dessa floder 

förorsaka ansenliga bottenströmmar, som dragas in i Mexikanska 

viken. Allt detta vatten, paträngt af eqvatorialströmmen utan- 

före, måste lättast finna sitt utlopp omkring Florida-halfön, dit 

eqvatorialströmmen ej sträcker sin verkan, och utanför hvilken 

finnes kallt vatten, som derför intager en relativt lägre nivå. 

Det har ej legat i planen för denna afhandling att ingå i 

detaljer om särskildta hafsströmmar vidare, än hvad som kunnat 

stå i närmaste sammanhang med afhandlingens hufvudsyfte: 

en undersökning af hafsströmmarnes orsaker. Hufvudorsakerna 

hafva befunnits ligga i de niväförändringar, som nederbördens, 

afdunstningens och värmets olika fördelning föranleda, äfvensom 

— i enlighet med äldre författares asigter — i? vindarnes verkan. 

Men hvad bör då egentligen förstås med »hafvets nivå»; huru- 

dan skulle den vara, om de nämnda störande orsakerna ej in- 

verkade, och hurudan är den i verkligheten? ; 

Med hafvets niva borde man väl rätteligen förstå den som 

blott vore bestämd af tyngdkraften och jordens rotation. Den 

verkliga nivaen mäste af flera anledningar nagot afvika fran den 

nämnda, och utom de anledningar dertill, hvilka jag redan har 

anfört, tillkommer ytterligare en, nemligen lufttryckets olikhet. 

Afven om vi afse från lufttryckets dagliga eller periodiska varıa- 

tioner, visar nemligen lufttrycket en konstant olikhet för olika 

breddgrader, och derigenom uppkomma små bugtningar pa den 

ellipsoidiska yta, som hafvet eljest skulle förete. 

Medelbarometerståndet, reduceradt till hafvets niva, och 

korrigeradt för tyngdkraftens olika intensitet under olika bredd- 

grader, visar enl. SCHOUW och POGGENDORFF?) följande allmänna 

förändringar i trakterna i Atlantens närhet i norra halfklotet. 

') Nägo‘ inverkar det likväl, ty enligt Maury är Golfströmmens vatten mindre 

salt än vattnet i passadregionen. 

2) Scnmips Metereologi, p. 871. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:0 7. 125 

Från 758,3 mm. vid 5° N.L. stiger det till 766,6 vid 33” N. L., 

aftager sedan småningom till 753,3 vid 64° N. L., och stiger 

derpa åter till 758,7 vid 75° N. L. Observationer a fartyg, sam- 

lade af MAURY, men ej sa noga korrigerade, gifva ett nära lik- 

nande resultat: barometerständet stiger mycket märkbart fran 

eqvatorn mot vändkretsen och aftager sedan mot polen. Samma 

förhallande har han funnit för södra hemisferen, blott att af- 

tagandet från vändkretsen mot polen der är betydligt större, 

eller från ungefär 765 mm. vid 25° S. Lat. till 735 mm. vid 

74” S. Lat. 

Visserligen maste alla barometer-observationer. gjorda vid, 

eller reducerade till hafvets nivå, bli behäftade med en liten 

osäkerhet, så länge man ej känner, hur mycket den verkliga 

nivaen på olika trakter afviker från den af tyngdkraften och 

rotationen bestämda. Men det inflytande på barometerständet, 

som bugtningarne af hafsytan kunna åstadkomma, blir dock för- 

svinnande mot det, som föranledes af lufttryckets egen oregel- 

mässiga fördelning. 

Vi kunna derföre säga att oberoende af andra inflytelser 

skulle hafsytan vid. vändkretsarna, till följe af det större luft- 

trycket stå något öfver 11 centimeter lägre än vid eqvatorn och 

vid 75° N. Lat., och omkring 40 centimeter lägre än vid 74° S. 

Lat. För så vidt denna tryckskilnad är konstant skulle likväl 

ingen ström deraf föranledas. Det regnvatten t. ex., som fölle 

på det uppkomma sluttande planet af hafsytan, skulle ej hafva 

någon benägenhet att glida nedför detsamma, utan röra sig med 

lika lätthet i alla riktningar. Vi hafva här 2 fluida af mycket 

olika spec. vigt, luften och hafsvattnet, som ställt sig i hydro- 

statisk jemvigt, och skilnaden i spec. vigt kan lika litet här för- 

orsaka någon strömning hos det tyngre fluidet, som tyngdskil- 

naden mellan hafsvattnet och flodvattnet, der sådant med konstant 

hastighet utgjutes, i och för sig kan åstadkomma en sådan. 

Förändringar i barometerständet åstadkomma deremot ström- 

ningar. Dessa blifva af samma natur som de, hvilka afdunst- 

ningen förorsakar, eftersom jemnvigtsläget störes i alla nivåer; 
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för öppna oceanen alltså långsamma rörelser i vattnets hela 

massa, men starkare strömmar i sund, som förena olika hafs- 

bassiner, öfver hvilka lufttrycket undergått någon förändring. 

Ur en viss synpunkt blir det för effekten likgiltigt, huruvida 

t. ex. en barometrisk depression flyttar sig öfver hafvet, eller hafs- 

vattnet föres framåt under en barometrisk depression. Jag vill 

derför i korthet hafva anmärkt att äfven de konstanta olikheterna 

i barometerståndet kunna hafva någon inverkan på hafsström- 

marne, då dessa flytta sig mellan trakter, öfver hvilka lufttrycket 

är på olika sätt fördeladt. 

Som vi hafva sett gifves det ingen trakt af jorden, der icke 

flera olika krafter, afdunstning och nederbörd, köld och värme, 

högt och lågt barometerstånd samt vindar af olika beskaffenhet 

sträfva att i motsatta riktningar ändra hafvets nivå. Vi kunna 

förstå, att ehuru vattnet genast sätter sig i rörelse för att ut- 

jemna den uppkomna nivåskilnaden, detta likväl ej kan limna 

att ske fullständigt, sa länge skilnaden ständigt förnyas. Vi 

kunna för många särskildta fall tydligt inse sammanhanget mellan 

de strömmar, som i hafvet ega rum, och de ofvannämnda kraf- 

ternas verkan, och i många fall äfven bedöma, 1 hvad riktning 

dessa sednare komma att öfverhufvud taget förändra vatten- 

höjden i två angränsande hafsområden. Men att tillsvidare för- 

söka uppställa någon närmare åsigt om den form, som hafsytan 

i dess helhet bör förete, såsom ett slutresultat nemligen af alla 

de rubbande krafternas verkan och hafvets egen rörelse, vore 

att lösgöra sig från naturforskningens rätta princip, den att ej 

gå längre, än så långt observation och slutledning gifva till- 

räcklig ledning !). Vetenskapens uppgift bör här vara att genom 

1) Utan att löpa mycken fara att misstaga sig torde man dock kunna antaga 

att hafsytan i allmänhet står högre vid kontinenternas östra än deras vestra 

kuster, och högre under eqvatorn än vid vändkretsarne; att dess lägsta 

områden i dessa trakter angifvas af Sargassosjöarne, som finnas nära vänd- 

kretsarne närmare kontiuenternas vestkuster, dess högsta deremot i den 

eqvatoriala delen närmare ostkusterna. Till en viss grad, ehuru ingalunda 

fullkomligt, borde man kunna beräkna hafvets niväolikheter af vattenpelarnes 

spec. vigter; tiden tillåter mig emellertid ej nu att samla det för en sådan 

beräkning möjligen användbara observationsmaterial, som redan kan finnas. 
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alla de medel, som dertill kunna erbjuda sig, direkt söka fast- 

ställa skilnaden i medelnivå mellan olika hafsomräden; att ge- 

nom experimentell undersökning i förening med matematisk kalkyl 

grundligt lära känna lagarne för vattnets rörelse och vindarnes 

verkan på vattnet; att omsorgsfullt undersöka nederbördens och 

afdunstningens storlek i olika trakter samt för öfrigt fortsätta 

de vigtiga undersökningar af hafvets temperatur och salthalt 

på olika djup samt strömmarnes förhållande, hvilka redan med 

sa mycken framgång blifvit drifna. 

De krafter, som astadkomma de nämnda förändringarne 1 

hafvets vattenhöjd, verka hvar och en på sitt egendomliga sätt, 

och de strömmar, hvilka de framkalla, hafva ofta en alldeles olika 

karakter. Ån kunna dessa krafter samverka till vattnets rörelse 

i en viss riktning, än kunna två sådana krafter skenbart mot- 

verka hvarandra, men likväl föranleda, hvar för sig, sin särskildta 

strömning. Det sednare var förhållandet med värme och afdunst- 

ning; möjligen gäller ett liknande förhållande i fråga om köld 

och nederbörd. Ville vi som ett resultat af ofvananförda spe- 

ciella undersökningar öfver dessa verkningar söka skapa oss en 

bild © möjligast allmänna drag af de förnämsta rörelser, som de 

förorsaka i oceanen, så skulle vi erhålla ungefär följande. Neder- 

börden” förorsakar de kalla ytströmmar, som nedga fran högre 

breddgrader mot lägre; genom reaktion mäste de framkalla under- 

strömmar i motsatt riktning, osäkert till hvad djup. Afdunst- 

ningen, understödd af passadvindarne, förorsakar de djupa, kalla 

strömmar, som nedgå mot de varmaste trakterna af oceanen, och 

der draga sig mot ytan; dessa strömmars början sammanknyter 

sig förmodligen med slutet af de förra. Passadvindarne förorsaka 

de s. k. eqvatorialströmmarne, som mellan vändkretserna ga från 

öster mot vester. Värmet förbereder i dessa de ytströmmar, som 

under namn af Golfströmmar komma till utbrott vid de tropiska 

kontinenternas östra kuster och derifrån sända sina varma, salta 

flöden tvärs öfver oceanen till de nordvestra kusterna på dess 

motsatta sida. Aykylningen under högre breddgrader astad- 

kommer, att de derifrån nedgående utspädda strömmarne kunna 
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pa deras väg mot egqvatorn sänka sig under de uppgaende varma, 

och mahända äfven att dessa sednare slutligen sänka sig ned och 

förena sig med den underström, som polarhafvets ytström bör 

förorsaka. 

Vore icke hafvet salt, sa skulle dess strömmar af flera or- 

saker fa en helt annan beskaffenhet och ofta till och med ett 

alldeles olika förlopp. Bland annat skulle nästan hvarje ändring 

af dess nivå rubba vattenpartiklarnes jemnvigtläge ända ned till 

bottnen. Men emedan hafvet är salt, sa kunna nivaskillnader 

lättare uppkomma af sadan natur, att jemnvigten störes blott till 

ett visst djup. Följden deraf blir att ytströmmar uppkomma af 

begränsadt djup, hvilka framkalla underströmmar hufvudsakligen 

blott genom mekanisk reaktion. De orsaker, som föranleda 

sadana strömmar, äro framförallt nederbörden och värmet. 

Till alla dessa strömmar är värmet den ursprungligen enda 

orsaken. Detta uppfattades af MAURY på det djupaste. Men 

bland de mångfaldigt olika riktningar, i hvilka värmets verkan 

pa hafsvattnet klyfver sig, fästade MAURY sin blick så godt 

som uteslutande på en: värmet ändrade, på ett eller annat vis, 

vattnets tyngd. Hvad var naturligare då, än att han deri skulle” 

söka lösningen till hafsströmmarnes gåta. Genom egen åskådning 

på det närmaste förtrogen med hafvets företeelser, kände han 

fullkomligt den väsendtliga olikheten mellan strömmar 1 salt 

och strömmar 1 sött vatten, en olikhet, som vi hafva sett bero 

just på de skilnader i vattenlagrens spec. vigt, hvilka i hafvet så 

lätt och af så manga anledningar framkallas. MAURY uppställde 

derföre sin teori om hafsströmmarnes beroende uteslutande af 

spec. vigten, en teori, som för vetenskapens utveckling var na- 

turlig och, ehuru oriktig i flera afseenden, likväl inom dess obe- 

stämda form gömde en dyrbar kärna af sanning. Han förde 

den, till vetenskapens gagn, så langt den kunde föras. Den ut- 

ojorde för öfrigt en enda sida blott af den storartade verksamhet 

för utredning af hafvets förhållanden och för navigationens 

vetenskapliga fulländning, som utvecklats af denne utmärkte man, 

hvars bortgång hela den bildade verlden nyligen beklagat. 
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Sedan ofvanstäende nedskrefs, har jag erhållit kännedom om 

en helt nyss utkommen afhandling af Dr W. B. CARPENTER !), 

hvari han meddelar resultaterna af de omfattande hydrografiska 

undersökningar, hvilka från Englands sida blifvit under sednaste 

ären utförda genom expeditionerna med »Challenger» i Atlanten, 

södra Indiska hafvet och Ostindiska archipelagen samt antark- 

tiska hafvet. Dr CARPENTER framställer der en teori för hafvets 

‘ allmänna cirkulation, som han sjelf karakteriserar genom ut- 

trycket: »ocean circulation sustained by difference of temperatur 

alone ?). Utgående från den föreställning att en förändring i 

hafvets niva genast utjemnas genom tillflöde af ytvatten till 

den trakt, hvarest ytan blifvit lägre, förklarar han den kalla 

bottenström, som gar mot eqvatorn, på grund af det i polar- 

trakterna afkylda vattnets större tyngd, till följe hvaraf trycket 

för en viss djupniva i dessa trakter mäste blifva större än 

trycket & motsvarande niva vid eqvatorn, då vattenytan står 

lika högt vid bada ställena. Vattnet vid polartrakterna ned- 

sjunker derföre, under det att nivåen ständigt aterställes genom 

tillflöde af ytvatten från varmare områden, hvilket i sin tur åter 

afkyles. Sålunda underhålles i polartrakterna ständigt ett större 

hydrostatiskt tryck, som ästadkommer en oupphörlig botten- 

strömning af kallt vatten mot lägre breddgrader. I Atlanten 

sammanstöta dessa bottenströmmar under eqvatorn, och stiga 

sedan mot ytan, sa mycket lättare som det varma vattnet i de 

öfre lagren derstädes ej utöfvar ett sa stort hydrostatiskt tryck, 

som vattnet i motsvarande lager vid polerna. Vid ytan blir 

vattnet uppvärmdt och återflödar sen mot polen, för att ersätta 

det der ständigt uudansjunkande vattnet. Enligt Dr CARPENTER 

har kölden vid polerna en vida större betydelse för den ocea- 

niska cirkulationen än hettan mellan tropikerna; den är »pri- 

mum mobile» 1 systemet. Åt Golfströmmen tillerkännes knappast 

någon betydelse för rörelsen i dess helhet; den skulle ingalunda, 

1) »Ocean circulation», i the contemporary rewiew, Sept. 1875. 

?) Redan tidigare har för öfrigt denna teori blifvit af honom framlagd, nem- 

ligen i Pr. of Roy. Inst. of Gr. Br., Mars 1871. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 7. J 
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menar CARPENTER, förma att genom en”»vis a tergo» drifva det 

varma vattnet upp mot de polära regionerna, utan detta åstad- 

kommes genom en »vis a fronte», nemligen genom det ständiga 

nedsjunkandet af det derstädes afkylda ytvattnet. 

Dr CARPENTER anger ej denna teori som ny, för så vidt 

den grundar den oceaniska cirkulationen på förändringar af vatt- 

nets temperatur, utan medgifver att den redan blifvit uttalad 

af MAURY och andra, och särskildt redan år 1847 till sina 

grunddrag angifvits af Professor LENZ 1 Petersburg; han för- 

behaller at sig blott att han fullständigare utvecklat och genom- 

fört densamma. I sjelfva verket borde det äfven ej vara be- 

höflist att här upptaga den till närmare granskning, eftersom 

den träffas af samma invändningar, som jag redan anfört mot 

MAURYS teori. För att emellertid ännu tydligare framhålla de 

åsigter om orsakerna till hafsströmmarnes uppkomst, som jag 

sökt utveckla i det föregående, må jag med anledning af Dr 

CARPENTERS förklaringssätt tillägga ännu några ord. 

Man måste göra en väsendtlig skilnad mellan sådane stör- 

ningar af vattenpartiklarnes jemnvigtsläge, hvarvid jemnvigten 

blifvit rubbad blott till ett visst djup, och sädane, der den blifvit 

rubbad ända till bottnen. Låt oss tänka oss följande två fall: i 

l:a fallet, att ytan af någon del af oceanen, som till ett visst djup 

innehöll varmt vatten, stode i jemnhöjd med ytan af en annan 

del, som blott innehöll kallt; jemnvigtsläget vore då stördt ända 

till bottnen. I 2:a fallet föreställa vi oss, att den del af ocea- 

nen, som upptill innehölle varmt vatten, intoge en så mycket 

högre nivå i förhållande till den, som blott innehölle kallt, att 

tyngderna af de vätskepelare, som befunne sig öfver samma djup- 

nivå, balancerade hvarandra; i detta fall vore jemnvigtsläget blott 

stördt till ett visst djup, nemligen till det djup, hvartill det varma 

vattnet på det ena området sträckte sig. I intetdera af dessa 

fall skulle vattenlagren kunna bibehålla deras ställning. I första 

fallet skulle genom en rörelse i oceanens hela massa det varma 

vaettenlagret upplyftas. I sednare fallet skulle genom en rörelse, 

som hufvudsakligen försigginge i ytlagren och hvars egentliga 
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drifkraft vore inskränkt till dessas tryckdifferenser, det varma 

vattnet börja utbreda sig öfver det kalla. Den förra rörelsen 

skulle fullbordas långt hastigare än den sednare, dels emedan 

de tryckdifferenser, som komme till verksamhet, vore större, dels 

emedan rörelsen komme att försigga i ett vattenlager af vida 

större genomskärningsarea och således möta mindre motstånd; 

ty de varma ytlagren i oceanen hafva mycket mindre tjocklek 

än massan af kallt vatten derunder. Den ställning af vatten- 

lagren, som vi i första fallet antagit, skulle derföre hastigt för- 

ändras till den i andra rummet antagna och derpå följa en 

långsammare, utjemnande rörelse i de öfre vattenlagren. Det 

är m. a. 0., så som jag uttryckt mig a sid. 82, lika omöjligt att 

tänka sig ett lager af lättare vatten flyta någonstädes i oceanen 

i jemnhöjd med det öfriga, som att tänka ett stycke is flyta 

jemnhögt med vattenytan. 

Skärskåda vi nu ur ofvannämnda synpunkt Dr CARPENTERS 

teori, så finna vi lätt hvar dess svaga sida ligger. Den ställ- 

ning af vattenlagren, som han tänkt sig, de lättare nemligen i 

nivå med de tyngre, är tydligen ej möjlig; men i och dermed 

försvinner också det stora öfvertryck hos polarvattnet, som han 

antagit vara »primum mobile» för den oceaniska cirkulationen. 

I stället blir det verkligen genom en »vis a tergo», som det 

varma ytvattnet framdrifves mot polerna, genom den drifkraft 

nemligen, som betingas af de varmare vattenlagrens högre niva. 

Men denna kraft är icke förlagd blott till den varma strömmens 

utgangspunkt, utan verkar, fast med aftagande styrka, på hvarje 

punkt af dess bana. 

Det är nu visserligen rigtigt, att i samma ögonblick som 

det kallare vattnets ytazi polarregionen komme att öfverflödas 

af det från lägre breddgrader tillströmmande ytvattnet, så skulle 

på förra stället ett öfvertryck förorsakas, till följe hvaraf 

det kalla vattnet skulle sjunka nedåt och åt sidorna, och en 

fullkomlig cirkulation skulle sålunda kunna uppkomma i enlighet 

med den framställning jag lemnat a sid. 82. Denna framställ- 

ning kommer ganska nära Dr CARPENTERS förklaring af oce- 
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anens cirkulation, ehuru jag likväl ingalunda antagit en lika 

niva hos vattnet vid eqvatorn och polerna. Men ehuru jag sa- 

lunda visserligen medger att en cirkulation, »uteslutande beroende” 

af förändringar i hafvets temperatur», skulle vara möjlig i fall 

hafsvattnet ej vore underkastadt andra inflytelser än de af värme 

och köld, så anser jag derföre ingalunda, att den deraf förorsa- 

kade cirkulationen skulle till beskaffenhet och styrka bli sådan, 

som hafvets rörelse i verkligheten är. Tvertom har jag vid den 

framställning, som jag & sid. 127 lemnat af de- orsaker, som jag 

anser - väsendligast föranleda de olika rörelserna i oceanen, ej 

upptagit afkylningen i de polära regionerna bland de egentliga 

drifkrafterna för dessa rörelser. 

Hvad .beträffar hafsvattnets rörelser i dessa regioner, så 

torde de nemligen till deras verkliga förlopp ännu vara för 

ofullständigt observerade, för att kunna anses mogna för teore- 

tiska förklaringar; dessutom har jag i afdunstningen inom den 

heta zonen uppvisat en drifkraft för den nedgående kalla ström- 

men, som vida mera tillfredsställande, än afkylningen under 

den kalla, förmår att förklara densamma. Hvad åter beträffar 

rörelsen af det under tropikerna uppvärmda vattnet, så antager 

denna de facto ett alldeles annat förlopp, än hvad som skulle 

följa af den nakna teorien om hafvets cirkulation på grund af 

temperaturförändringar enbart; orsakerna till detta förhallande 

har jag i det föregående sökt utreda. 

Dr CARPENTER sjelf synes i viss man ha tvekat, huruvida 

öfvertrycket vid polerna skulle vara tillräckligt att framkalla en 

sa kraftig bottenström som den, hvilken oceanen verkligen företer; 

men med ännu mindre sannolikhet skulle denna kunna förklaras af 

det ifragavarande öfvertrycket, i fall det reduceras. till dess till- 

börliga storlek på de grunder jag nyss ofvan angifvit. Den sed- 

naste expeditionen med Challenger lemnade dock bland annat det 

intressanta resultat, att de i Atlanten under eqvatorn samman- 

träffande polära strömmarne uppstiga med sådan styrka, att det 

derstädes befintliga varma ytlagret minskas till mindre än hälften 

af den tjocklek, som det besitter i trakten af norra vändkretsen. 
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Men nu hafva vi verkligen just för dessa områden af hafvet en 

»vis a fronte», som mäktigt maste befordra polarvattnets till- 

strömning, nemligen afdunstningen mellan tropikerna, hvarigenom 

vattnets jemnvigtsläge opphörligt rubbas ända ned till oceanens 

botten. Egendomligt nog synes emellertid ingen någonsin hafva 

tagit afdunstningens möjliga inflytande på hafvets rörelser i all- 

varligt öfvervägande. 

Med afseende på Golfströnimen anför Dr CARPENTER ät- 

skilliga skäl, hvarmed han vill bevisa, att den blott kan hafva 

ringa betydelse för den förmildring af det nordvestra Europas 

klimat, som man tillerkänt den af gammalt. Då Dr CARPENTER 

emellertid förbisett ytströmmars egenskap att framdrifvas pa 

grund af högre nivå, samt att oupphörligt utsvälla till deras 

massa till följe af vatten, som de med sig införlifva i de om- 

raden der de draga fram, under det de alltmer förlora i tydlig 

yttre begränsning, sa synas de äsigter han i nämnda hän- 

seende uttalat åtminstone förtjena en vidare granskning innan 

de antagas. Att emellertid en ofantligt stor del af den värme- 

mängd, som den ifrågavarande strömningen tillför de nordliga 

trakterna, måste hafva meddelats densamma efteråt, sedan den 

sasom skarpt begränsad ström lemnade Florida-passet, är na- 

turligtvis en obestridlig sanning. 5 

Hvad slutligen beträffar den cirkulation, som eger rum 

mellan oceanen och sadane afstängda hafsbassiner som Medel- 

hafvet och Östersjön, så ställer sig D. CARPENTER sa helt och 

hallet på samma ståndpunkt som MAURY, att det vore öfver- 

flödigt att derom yttra annat, än hvad jag på de beträffande 

ställena i denna afhandling redan derom anfört. 

Ett fel, som Dr CARPENTERS teori delar, för så vidt jag vet, 

med alla föregaende sadane, är dess ensidighet. För min del har 

jag svårt att första den benägenhet, som så många naturfor- 

skare, hvilka sysselsatt sig med frågan om hafvets cirkulation, 

hafva visat, att vid förklaringen af densamma lägga uteslutande 

vigt på en enda inverkande omständighet, då likväl ögonsken- 

ligen många krafter inverka och hvarje sådan nödvändigtvis 
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måste utöfva dess-egendomliga verkan. Ett sådant förhållande 

är för vetenskapens utveckling ofördelaktigt, emedan försöken 

och observationerna, . hvilka ända till slut skola afgöra allt, i 

icke ringa man bestämmas till deras omfång och art af de le- 

dande ideer, som för dem legat till grund. Ju mer fria från 

förkärlek för vissa förutfattade meningar vi nalkas naturen, desto 

mängsidigare anställa vi våra observationer, och desto mera an- 

ledning hafva vi att hoppas att fa en:rätt inblick i dess hem- 

ligheter. Icke minst 1 ett ämne af här ifrågavarande art synes 

ett sadant fördomsfritt tillrägagaende vara behöfligt; helt visst 

skall vetenskapen likaväl först efter langvariga bemödanden och 

sedan hon anlitat alla de medel, som observation, försök och 

kalkyl ställa till hennes förfogande, lyckas att till hela dess rika 

innehåll uppvisa den beundransvärda företeelsen af oceanens 

aldrig och ingenstädes hvilande kretslopp, och att i form af full- 

ständigt insedda lagar framställa läran om hafvets mekanik. 

x 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 8. 
Stockholm. ; 

Om sambandet mellan den galvaniska induktionen 

och de elektrodynamiska fenomenen. 

Af E. EDLUND. 

[Meddeladt den 13 Oktober 1875]. 

1. 

Två år efter FARADAY’S vigtiga upptäckt af den galvaniska 

induktionen, uppställde Lenz!) följande allmängiltiga regel för 

bestämmande af induktionsströmmarnes riktning: Om man genom 

mekaniska medel försätter en metallisk ledare B i rörelse i 

närheten af en galvanisk ström A, så uppstår i ledaren B en 

induktionsström, hvars riktning är sådan, att ledaren &£ till följd 

af den elektrodynamiska verkan mellan induktionsströmmen och 

den galvaniska strömmen A skulle erhålla en motsatt rörelse 

mot den, som blifvit honom med mekaniska medel tilldelad; 

hvarvid dock förutsättes, att ledaren endast kan röra sig fram 

‘och åter uti den ifrågavarande riktningen. Denna regel för be- 

stämmandet af induktionsströmmarnes riktning grundade LENZ 

på praktiska rön, som dels af andra, dels af honom sjelf blifvit 

‚anställda. Dess giltighet har således uteslutande hvilat på em- 

pirisk grund. Emellertid är det lätt att med tillhjelp af den 

mekaniska värmeteorien bevisa, att det ifrågavarande sambandet 

mellan induktionen och den elektrodynamiska verkan nödvändigt 

måste äga rum, sa vida icke naturen skall komma i motsägelse 

med sig sjelf. 

Vi tänka oss två slutna system af liniära ledare A och B, 

af hvilka det förras hela ledningsmotstånd är ! och det senares 

l,, samt att en ström af intensiteten I går genom A, och en 

2) Pogg. Annalen, B. 31, sid. 483. 
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dylik af intensiteten /; genom B. Om dessa strömmar icke 

förrätta något yttre arbete, består deras hela verksamhet deri, 

att de utveckla värme vid deras gång genom ledningarna. Vi 

tänka oss nu, att de båda ledningarna befinna sig i närheten af 

hvarandra, och att den ena B£ är rörlig i en bestämd riktning. 

Om nu ledningen D förflyttas genom en yttre kraft i denna riktning. 

och den elektrodynamiska verkan mellan de båda strömmarne haren 

komponent, som söker att flytva £ 1 samma riktning, så åstad- 

komma strömmarne utom värmeutveckling äfven ett yttre me- 

kaniskt arbete. Den elektrodynamiska verkan mellan strömmarne 

har nemligen bidragit till att föra ledningen 3 i den nämnda 

riktningen och således förrättat ett mekaniskt arbete. Det är 

då naturligtvis nödvändigt, att värmeutvecklingen blifver mindre 

än om båda ledningarne fortfarande förblefve i hvila. Men en 

förminskning af den producerade värmemängden kan, såsom nedan- 

före skall visas, endast astadkommas derigenom, att, genom för- 

ändringen af ledarnes relativa läge till hvarandra, strömmar 

förorsakas, hvilka gå i motsatt riktning mot de ursprungliga. 

I stället för strömstyrkorna I och £, far man derföre I —7 och 

I — i, om med i och i, betecknas de strömmar, som på detta 

sätt uppkomma. 

Må G utmärka komponenten i den nämnda riktningen af 

den elektrodynamiska verkan, som ledarne A och B utöfva på 

hvarandra, om strömmar af styrkan 1 ga genom desamma. Om 

ledaren B på tidselementet dt förflyttar sig vägelementet dw 

i den meranännda riktningen, så astadkomma strömmarne jemte 

värmeutveckling ett yttre mekaniskt arbete, hvilket uttryckes med: 

G(I—i)(I —ü)de. 

Om man nu tager skilnaden mellan den värmemängd, som 

på tidselementet dt produceras, da ledningsbanorna äro i hvila, 

och den, som uppstår på samma tid, då D förflyttas i den 

nämnda riktningen, samt multiplicerar denna skilnad med vär-. 

mets mekaniska eqvivalent, så måste den erhållna produkten 

vara lika med det nämnda yttre mekaniska arbetet. 
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Den värmemängd, som af strömmen frambringas i ledningen 

till följe af motstädet, är proportionel med qvadraten på ström- 

styrkan, multiplicerad med motståndet. Om k betyder den 

värmemängd, som sålunda frambringas på tidsenheten i en ledare, 

hvars motstånd är lika med enheten, da den genomgas af en 

ström, hvars styrka är 1, så blir denna värmemängd, om 'ström- 

styrkan är I och motståndet /, lika med klI?. Denna lag för 

värmeutvecklingen äger rum under alla, förhållanden. Med till- 

hjelp af denna och en annan erfarenhetssats, hvars sanning för 

öfrigt kan ur den mekaniska värmeteorien teoretiskt inses, har 

jag i en föregående uppsats bevisat, att på det ställe, hvarest 

den elektromotoriska kraften har sitt säte, konsumeras en värme- 

mängd, som är lika med konstanten k, multiplicerad med pro- 

dukten af den elektromotoriska kraften och strömstyrkan, om 

nemligen strömmen gar i den riktning som den elektromotoriska 

kraften fordrar; hvaremot en lika stor värmemängd produceras, 

om strömmen går i motsatt riktning !). Samma lag kan, utan 

tillhjelp af några erfarenhetssatser, deduceras ur den af mig fram- 

ställda teorien för de elektriska fenomenen ?). Då de båda led- 

ningsbanorna äro i hvila, produceras således till följe af det 

motstånd, som strömmen röner, en värmemängd, som i ledningen 

A är lika med Kl]? och i B med kl, ,?. Deremot konsumeras 

i den första ledningen värmemängden k#J och i den senare kA, l,, 

om E och E, beteckna de båda elektromotoriska: krafterna. 

Men E=II och F, = 41. De konsumerade värmemängderna 

äro således lika med de producerade, till följe hvaraf de värme- 

mängder, som strömmarne i sin helhet frambringa, äro lika med 

noll. Det enda värme, som i ledningarne uppstår, är det som 

frambringas genom de kemiska processerna i elektromotorerna, 

i fall hydroelektriska staplar begagnas. Men detta värme utgör 

D) Öfversigt af K. Vet.-Ak:s Förh. 1869. Pogg. Ann. T. 137. Phil. Mag. (4) 

38. Arch. des sciences phys. et nat. T. 36. Annales de chimie et de ph. 

(4) T. 18. 

2) Theorie des ph&nome£nes Electriques, p. 45. 
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eqvivalenten för dessa processer, och skulle blifva lika stort, om 

samma processer försigginge, utan att någon ström ägde rum. 

Under induktionen äro deremot strömstyrkorna I — 7 och 

h —i. De värmemängder, som dessa strömmar till följe af 

motståndet producera, äro således kl(I— i): och kl, (1, he. 

De i elektromotorerna konsumerade värmemängderna äro deremot 

klI(I — 1) och kl,/, (I, —i,). Dessa sednare äro större än de 

förra, hvarföre i detta fall i det hela en konsumtion af värme 

äger rum. Subtraheras de producerade värmemängderna från. 

de konsumerade, sa finner man, att i båda ledningarne tillsammans 

en värmekonsumtion äger rum, som är lika med k[li — li? + 

hi, — hir]. Multipliceras detta uttryck med di, så erhålles 

värmekonsumtionen under detta tidselement, och om slutligen denna 

produkt multipliceras med värmets mekaniska eqvivalent A, så 

erhålles en storhet, som måste vara lika med det ofvan angifna. 

yttre mekaniska arbetet. Man far på detta sätt: 

Ak[lUi — li? + Li — hi )dt = G (I — i) (1, — tj) de. 

. SA . . Od 
Om ledningen D rörer sig med hastigheten w, sa är u 

Sättes dessutom = 2e, sa erhålles häraf: 

De le 2 ETOUR Toon 

Om ledningsbanan D, i stället för att flyttas i den ofvan 

angifna riktningen af en yttre mekanisk kraft, föres i motsatt 

direktion med samma hastighet, så blir ett visst mekaniskt ar- 

bete genom strömmarnes ömsesidiga inverkan på hvarandra kon- 

sumeradt. Den elektrodynamiska verksamheten mellan ström- 

banorna söker i detta fall att hindra den rörelse, som D erhåller 

af den yttre mekaniska kraften. Värmeutvecklingen måste da 

tydligen blifva större än om-ledningsbanorna förblefve i hvila. 

Det måste i ledningarne uppkomma en värmemängd, som är 

eqvivalent med det af den elektrodynamiska kraften konsumerade 

mekaniska arbetet. Detta kan endast ske derigenom att induk- 

tionsströmmar uppväckas, som ga i samma riktning som ström- 

marne I och 4. Kallas dessa strömmar för i, och i,, så blifva 

således under induktionen de respektive strömstyrkorna I + i, 
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och Z + iz. Det yttre konsumerade mekaniska arbetet blir i 

detta fall G(I +i,)(Z + i,)dw; det i elektromotorerne konsu- 

merade värmet k[lI? + Ih, + 11° + I Ti,)dt och det värme 

som af strömmarne produceras k [U? + 2lli, + li + 4h? + 

2l, lig + his?]|dt, hvilken qvantitet är större än den närmast 

föregående. Med bibehållande af samma beteckningar som förut, 

erhåller man pa detta sätt: ) 

In DELL. + 02 EG (TIA DB, + NTE 

Man kan lätt öfvertyga sig derom, att den förändring af 

värmeproduktionen i ledningsbanorna, som nödvändigt maste äga 

rum, då strömmarne förrätta eller konsumera yttre mekaniskt 

arbete, endast kan astadkommas genom framkallandet af de 

nämnda induktionsströmmarne: Värmeabsorptionen 1 stapeln är, 

såsom nämndes, lika med kEI och den af strömmen till följe 

af motståndet producerade värmemängden lika med kl”l, om 

k, E, I och ! hafva samma betydelse som förut. Emedan kEI 

= kI?l, så blifva således produktionen och konsumtionen af värme 

lika stora. Denna likhet mellan bada måste underga förändring, 

då strömmarne förrätta eller konsumera yttre arbete. Men en 

att den elektromotoriska kraften i stapeln förändrades derigenom 

att yttre arbete förrättas eller konsumeras; ty om denna kraft 

blefve t. ex. mE, skulle strömstyrkan på samma gang blifva 

mI, och således värmekonsumtionen i stapeln m?kEI och den i 

ledningen till följe af motståndet producerade värmemängden 

m?kPl. Det producerade värmet skulle således fortfara att vara 

lika med det konsumerade. På samma sätt skulle icke heller 

en förändring af ledningsmotständet kunna leda till det asyftade 

målet; ty om / förändrades till ml, skulle strömstyrkan blifva 

3 den producerade värmemängden = och den i stapeln kon- 

sumerade = De skulle saledes fortfara att vara lika stora. 

- Dessutom är det i och för sig alldeles orimligt, att elektromo- 

toriska kraften i stapeln och 'ledningsmotständet skulle kunna 
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yttre mekaniskt arbete. Den enda möjligheten att åstadkomma 

en produktion eller konsumtion af värme under det att ström- 

marne konsumera eller producera yttre mekaniskt arbete, blir 

således att induktionsströmmar uppstå, som adderas till eller 

subtraheras ifrån de ursprungliga. Den galvaniska induktionen 

är således uti förevarande fall en ren nödvändighet. 

De två eqvationerna (1) och (2) angifva på hvad sätt ın- 

'duktionsströmmarne 7, i, 2, och i, uti de båda induktionsfallen 

äro beroende af G och w samt af de inducerande strömstyrkorna 

T och Z och motständen ! och l,. Dessa eqvationer utgöra det 

matematiska samband, som efter den mekaniska värmeteoriens 

fordringar måste äga rum mellan dessa storheter. 

Om AI = I och Il, =, så blir tydligen i, = i och man far 

då af eqvationen (1): 

21 — 2? = 2eG (I — i)?w, eller 

2 I— i)i = 2:6 (I —i)w. 

Emedan 7—i icke kan blifva lika med noll, så far man 

efter division med I —? af sistnämnda eqvation:- 
o 

br (US oe Ser 

Af eqvationen (2) far man pa samma sätt: | 

VEG (CEO SER Bee) 

Nu är i förra fallet Z—7i och i det sednare I + i, den 

strömstyrka, som verkligen inducerar; den ursprungliga ström- 

styrkan I har genom induktionsströmmens reaktion blifvit för- 

vandlad till 7—: och I + i,. Häraf följer sålunda, att induk- 

tionsströmmen, multiplicerad med ledningsmotståndet i dess bana, 

är lika med eGw, multipliceradt med den under induktionen 

verkligen inducerande strömstyrkan. 

Hvad riktningen af de båda lika stora induktionsströmmarne 

i beträffar, sa gå dessa åt motsatt hall mot de strömmar / som 

med dem äro i samma ledningsbana; hvaremot de båda lika 

induktionsströmmarne i, ga åt samma håll som de sednare.. 

Det nyss erhållna resultatet, rörande induktionsströmmarnes 

storlek, gäller utan vidare endast för det fall, för hvilket det 
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blifvit bevisadt, nemligen da I, = I och I, =I!. Det kan dock 

adagaläggas, att detsamma är generelt giltigt. 

Egqvationen (1) kan skrifvas under formen; 

21 — 2:@w. 

Gw är oberoende af de respektive strömstyrkorna, äfvensom 

af motstånden / och 4. Det är tydligt, att / måste vara samma 

funktion af I, — i, och /, som ©, är af I—2 och l,. Man kan 

således skrifva i = F(I, —t,,!) och i, = F(I— it, l,), hvarest 

F är funktionstecknet. Det är dessutom att märka, att man 

genom förändring af de elektromotoriska krafterna kan gifva at 

I, -—t, hvilket värde som helst med bibehållande af ett visst 

värde Palt Dessa båda strömstyrkor kunna således göras 

oberoende af hvarandra. De båda motstanden / och l, äro na- 

turligtvis äfven af hvarandra oberoende. Skall således summan 

af de båda termerna i venstra membrum ständigt förblifva oför- 

änderlig, oberoende af de variabla, så följer häraf, att hvar och 

en af dessa två termer måste vara lika med en och samma 

konstant, och att denna är lika med eGw. De generela ut- 

trycken för de båda induktionsströmmarne blifva således: 

== SEMI SN OM fa eo zo)... (ÖL 

På samma sätt får man ur eqvationen (2): 

Br EG +) och hög = eGw I + 36) 

Om man i eqvationen (1) gör I, = 0, så blir induktions- 

strömmen 7, ensam i ledningsbanan D. Detta är således det 

vanliga induktionsfallet, da en ström I inducerar i en närliggande 

ledare. :, är den primära induktionsströmmen och i induktions- 

strömmen af andra ordningen. 

Man har i det första induktionsfallet li = eGw(I, — U). 

Om nu /, göres mindre än i,, så ser man häraf att 2 förändrar 

riktning. Sa länge I >i,, så går induktionsströmmen z i motsatt 

riktning mot I. Då /, göres lika med noll, så gå således I och 

2 samma riktning. Den strömstyrka, som inducerar i ledningen 

B, då I, =0, är således i sjelfva verket I + i. Induktions- 
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strömmarnes storlek uti ifrågavarande fall, det vill säga då I, = 0, 

uttryckes således med: : | 

lö =1eGuwi „och läg FEGT HÖRA (iM: 

Om 7, göres lika med noll i det andra induktionsfallet, så 

får man på samma sätt: 

lig, =eGwi, VIN = em (FF)... 2.8 (8)- 

Induktionsströmmen i, gar i motsatt riktning mot 7, uti 

eqvationen (1), men induktionsströmmen 7, gar i samma riktning 

som /, uti eqvationen (2) och dessa strömmar ändra icke rikt- 

ning, da 7, =0. Den elektrodynamiska verkan mellan den in- 

ducerande strömmen / och induktionsströmmen :, 1 första fallet, 

äfvensom emellan 7 och i; i det sednare har således en motsatt 

riktning mot den, hvari ledaren 5 vid dessa induktioner blifvit 

förd. Den af LENZ uppställda empiriska regeln visar sig saledes 

i teoretiskt hänseende vara fullkomligt rigtig. 

Induktionsströmmen af andra ordningen 2 och 2, äro under 

vanliga förhållanden mycket små i jemförelse med ti, och 2, Om 

derföre dessa induktionsströmmar negligeras, så far man af eqva- 

tionerna (7) och (8): 

UN EI DANN = eo): 

Utom det att de båda induktionsströmmarne enligt det ofvan- 

staende hafva motsatt riktning, äro de under detta antagande 

qvantitativt lika, de äro proportionela med den inducerande ström- 

styrkan /, med den hastighet w, hvarmed ledaren BD röres, samt 

omvändt proportionela mot ledningsmotstandet 4. Om den in- 

ducerade elektromotoriska kraften kallas e, sa är lt, =e=lt;. 

Denna kraft är således oberoende af motståndet i ledaren. Om 

man multiplicerar ofvanstaende eqvationer med dt, så far man, 

emedan w= =, såsom uttryck för hela induktionsströmmen, då 

ledaren B förflyttas från ett ställe till ett annat: | 

1, füdt = el/@dx. 

Den totala induktionsström, som uppkommer da ledaren D 

rörer sig från ett ställe till ett annat, är således uteslutande 

beroende af ledarens läge vid rörelsens början och slut, men obe- 
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roende af hastigheten och af den väg, som ledaren under rörel- 

sen har genomgatt. 

Alla dessa satser hafva blifvit bekräftade af erfarenheten. 

Men detta oaktadt kunna de dock endast betraktas såsom approxi- 

mativa. Öfverensstämmelsen med erfarenheten grundar sig endast 

derpa, att induktionsströmmarne af andra ordningen under van- 

ligen förekommande förhållanden äro så små, att deras verk- 

ningar falla inom gränserna af observationsfelen. 

Om man mellan eqvationerna (7) eliminerar bort ? och 

mellan eqvationerna (8) i,, så erhålles: 

ae elGwl Aa 

102: U, — 2G?w? Sg 

elGwI 

1, — 2G?w? 
2. 2, (0). 

Dessa eqvationer angifva de sanna värdena pa induktions- 

strömmarne. Man ser häraf, att induktionsströmmarne i de bada 

induktionsfallen äro, under för öfrigt samma omständigheter, lika 

stora, de äro proportionela med den inducerande strömstyrkan J, 

men de äro icke direkt proportionela med hastigheten w, icke 

heller omvändt proportionela mot ledningsmotstandet l,. Den 

inducerade elektromotoriska kraften är således icke oberoende af 

ledarens motstånd, icke heller hela den induktionsström, som 

uppstår då ledaren D röres från ett ställe till ett annat, ute- 

slutande beroende af ledarens läge vid rörelsens början och slut, 

utan den beror äfven af den hastighet, hvarmed rörelsen sker. 

I högre grad måste detta blifva fallet, om inducerande ström- 

mar gå igenom båda ledningarne A och B. I det första af de 

båda induktionsfallen har man i allmänhet: 

hö = eGw(I—i) och li = eGw(l, — U). 

Om i elimineras mellan dessa båda eqvationer, så erhålles: 

<< Eau eGw],) 

17 Il, — 2?G?w? 

I det andra af de bada induktionsfallen far man deremot: 

hi, =EGw(I +); lig -:Gu(h + 4). 

Om i, elimineras emellan dessa, så blir: 

Maik Gw(lI + <Gw1,) 

3» m N run 
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De båda induktionsströmmarne, som genomgå ledningen B, 

äro således i detta fall icke ens lika stora. Den inducerade 

elektromotoriska kraften är beroende af både / och l,, och stor- 

leken af den inducerade ström, som uppkommer, då ledaren D 

förflyttas från ett ställe till ett annat, är beroende af den ha- 

stighet, hvarmed rörelsen sker. 

2. 

Till ofvanstaende af LENZ uppställda erfarenhetssats, rörande 

induktionsströmmarnes riktning, har F. E. NEUMANN!) fogat 

det antagandet, att induktionsströmmens intensitet är i hvarje 

tidsmoment proportionel med den liniära ledarens hastighet i 

samma tidsmoment, och pa grund af båda dessa satser uppställt 

sin bekanta induktionslag, hvilken kan uttryckas pa följande sätt: 

Den i ett element af den i rörelse varande liniära ledaren in- 

ducerade elektromotoriska kraften är lika med en konstant, mul- 

tiplicerad med produkten af ledarens hastighet och komponenten 

utefter ledarens negativa rörelseriktning af den inducerande ström- 

mens elektrodynamiska verkan pa samma banelement, om man 

tänker sig att en positiv ström af styrkan 7 genomgår detsamma. 

Om s betecknar induktionsbanan och ds ett element af den- 

samma, om vidare /#ds utmärker den i samma element indu- 

cerade elektromotoriska kraften, w hastigheten, med hvilken ban- 

elementet röres, gds komponenten utefter denna rörelseriktning 

af den inducerande banans elektrodynamiska verkan på ban- 

elementet, da man föreställer sig att strömmar af styrkan 7 

genomgå dem båda, I den inducerande strömstyrkan och & en 

konstant, så uttryckes induktionslagen enligt NEUMANN med: 

Eds = — egIwds. | 

NEUMANN säger uttryckligen i sin afhandling sid. 2, att han 

icke fästat något afseende vid induktionsströmmens aterverkan 

pa den inducerande. Om, man saledes vill jemnföra NEUMANNS 

formel med den förestående teoretiska deduktionen af induktions- 

lagarne, far man följaktligen utgå från eqvationerna (9), i hvilka 

Bi Abhandl. der K. Akad. der Wissenschaften zu Berlin 1845. 

4” 
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induktionsströmmarne af andra ordningen blifvit negligerade. Ge- 

nom differentiation af dessa eqvationer i afseende pa s erhåller man: 

di dG 
I a, dis = ewl = ls. 

pe dG o Oo 
‘Men nu är a Man erhaller saledes: A 

li 
I, — ds = eglwds. 
U ds &9 

Den induktionsström, som uppkommer genom den indu- 

cerande strömmens inverkan pa elementet ds, är tydligen det- 
di le k 

samma som 0% och om denna multipliceras med motstandet 

I, i induktionsbanan, sa far man den i samma element induce- 

rade elektromotoriska kraften. Kallas denna kraft Eds och 

behörigt afseende fästas vid induktionsströmmens riktning, så 

återfår man NEUMANNS formel. 

Denna formel är således teoretiskt riktig, om man icke gör 

afseende pa induktionsströmmens reaktion på den inducerande 

strömmen, eller hvilket är 'detsamma, om man negligerar induk- 

tionsströmmen af andra ordningen. Men då nu en sådan reaktion 

alltid äger rum, så kan NEUMANNS formel icke anses vara det 

sanna matematiska uttrycket för induktionsprocessen. 

Det riktiga uttrycket för den inducerande strömmens in- 

verkan på ett element af induktionsbanan får man deremot genom 

att differentiera eqvationen (10) i afseende pa s. Om ids ut- 

märker den uppkommande induktionsströmmen och för öfrigt 

samma beteckningar som förut bibehållas, så får man på detta sätt: 

= jeglwI(ll, + &?G?w?) ds 
tyds = Tee 0 SR (11). 

Samma anmärkningar, som ofvanföre blifvit anförda, rörande 

induktionsströmmarne i, och i, i anledning af eqvationen (10), 

kunna äfven göras, då fråga är om den elementära induktions- 

strömmen ids. Ä 

Den sa kallade induktionskonstanten & är lika med det reci- 

proka värdet af ett tal, som är produkten af tva ganger värmets 

mekaniska eqvivalent och det värme, som astadkommes pa tids- 

enheten i en ledare, hvars motstånd är enheten, da den genom- 

gås af strömstyrkans enhet. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1875. N:o 8. 

Stockholm. 

Bidrag till kännedomen om vindförhällandena i de 

Spetsbergen omgifvande delarne af Norra Ishafvet. 

Af AUG. WIJKANDER. 

[Meddeladt den 13 Oktober 1875.| 

Den stora regelbundenhet i de meteorologiska förhällandena, 

som de tropiska trakterna förete är redan uti de tempererade 

zonerna försvunnen, men oregelbundenheten och den hastiga för- 

änderligheten ökas ända vida mera vid inträdet i polartrakterna. 

Redan MARTIN!) berättar i redogörelsen för sin resa till Spets- 

bergen i medlet af förra århundradet, huru »uppe i de Nordiska 

hafven vinden är ganska ostadig: den ena stunden blåser gräseligen; 

den andra är hel stilla lugnet». Den med förhållandena i dessa 

trakter särdeles väl bekante hvalfiskfangaren SCORESBY?) påpekar, 

huru vi finna vindens oregelbundenhet ökad och dess obetydliga 

utsträckning i ögonen fallande, då vi närma oss polen. Storm och 

lugn vexla utan föregående varning och nästan utan förmedlad 

öfvergång. Starka vindar blåsa på ett ställe, under det att på 

ett kort afstånd deras styrka är betydligt svagare. På den ena 

sidan af ett isfält råder en häftig sydlig storm, utan att kunna 

få öfverhanden öfver den svaga vind, som blåser ned från isen. 

Skepp inom synhåll kunna ses vara utsatta samtidigt för alla 

möjliga slags vindar. Orsaken till dessa tvära omkastningar 

utgöres af de skarpa temperatur- och fuktighets-ändringar, som 

framkallas af motsatsen mellan ismassorna och det öppna hafvet. 

1) K. Vet.-Akad. Handl. 1758, Bd. XIX: Meteorologiska observationer, gjorda 

på en resa till Spetsbergen af ANTON ROLANDSON MARTIN, pag. 311. 

?) ScCoRESBY: An account of the Arctic Regions I: 397. 
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En följd häraf är att inom de områden, der hafvet under vissa 

tider är fullkomligt isbelagdt utan större öppningar, äfven vid 

dessa tillfällen stormarne blifva sällsyntare och i allmänhet 

väderleken jemnare. Exempel härpå lemna iakttagelserna vid 

vinterqvarteret Polhem under våren 1873. Under det att Sco- 

RESBY !), som samlade sin erfarenhet utanför den fasta isens 

kant, förklarar att de talrikaste stormarne ega rum vid dag- 

jemningspunkterna och särskildt talar om de starka och lång- 

variga stormar, som under varens lopp ega rum, visade det sig 

vid Polhem att, så snart hafvet i någon större utsträckning lagt 

sig 1 medlet af Februari, en mycket utpräglad period af lugn 

inträdde. Den 16 Mars inträffade den enda stormen under alla 

varmanaderna. Da a andra sidan tyskarne ?) vid Sabine’s ö på 

Grönlands ostkust under varen funna stormarne lika talrika som 

under höst och vinter, torde detta berott deraf att vid den rela- 

tivt laga breddgraden och närheten till Island öppet vatten ej 

var langt aflägset. 

Genom den ofvan vidrörda stora föränderligheten hos de 

meteorologiska förhållandena i ifragavarande trakter uppstar en 

ökad svårighet ått bestämma lagarne för dem. Ett år är här 

mindre än nagonstädes dertill tillräckligt. En tillnärmelse deraf 

torde dock kunna erhållas. Särskildt för undersökning af vin- 

darnes förhållande har jag utom beräknandet af de olika vind- 

rosor jag på annat ställe förut?) meddelat, dels utvalt de af 

vindarne, som kunna göra skäl för namnet af stormar, för att 

afgöra deras talrikhet, fördelning, med flera egenskaper, dels ge- 

nom upprättande af synoptiska kartor för hvarje dag under det 

ar, som den svenska expeditionen låg på Spetsbergen 1872—73, 

sökt följa de stora luftrörelserna för denna tid. Afstånden mellan 

vinterqvarteret Polhem och öfriga observationsställen voro ej 

större än att det senare ganska väl lät sig göra. Särskildt är 

') L. e., pag. 138 och 409. 

2) Die zweite deutsche Nordpolarfahrt, II: 584—-6. 

7) K. Vet.-Akad. Handl. 1873, Bd. XII, N:o 7:: Observations meteorologiques. 

de l’expedition aretique suedoise 1872—3. 
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det ar, som denna undersökning omfattar, det gynsammaste som 

väl någonsin förelegat och som på länge kommer att inträffa, 

derigenom att samtidigt så många expeditioner besökte det Norra 

Ishafvet. Annu äro visserligen ej de österrikiska och ameri- 

kanska iakttagelserna i tryck tillgängliga, hvarföre den alla de 

norra polartrakterna omfattande undersökning, som materialet 

kommer att medgifva, ännu måste öfverlemnas åt framtiden, men 

för här ifrågavarande ändamal torde mycket redan kunna hämtas 

från de redan till hands befintliga, nämligen våra egna vid vinter- 

qvarteret Polhem, TOBIESENS på Novaja Semla, MATTILAS på 

Grey-hook och de norska fangstmännens vid Kap Thordsen, hvar- 

till kommer det värdefulla observationsmaterial, som innehålles i 

sälfangarnes journaler från Jan Mayen under våren 1873 och 

som genom Herr Monns välvilliga tillmötesgående stått mig till 

buds. För erhållande af de behöfliga data från den civiliserade 

delen af Europa, äfvensom fran Jakobshavn på Grönland, står 

jag i tacksamhetsskuld till föreståndarne för de meteorologiska 

instituten i Christiania, Kjöbenhavn, Stockholm och Upsala. 

I nedanstående förteckning på de stormar, som från 1872 

Aug. 11 till 1873 Juni 30 på Spetsbergens nordkust förekommo, 

har jag endast upptagit de vindar, som under minst fyra tim- 

mars tid i hastighet motsvarat 5 eller mera af den 6-gradiga 

landskalan, hvilket svarar mot 17 meter i sekunden eller ungefär 

6 kilometer i timmen. Det minimum, som vid redogörelserna för 

de bästa observationsserierna i det arktiska Amerika och Grön- 

land antagits, motsvarade en nägot större hastighet, men då de 

der föreliggande iakttagelserna samtliga hvila på personlig upp- 

skattning utan tillhjelp af anemometer och derföre sannolikt 

angifva för höga värden på vindstyrkan, åtminstone vintertiden, 

har jag ansett mig böra välja den ofvanstående gränsen. Om 

t. ex. det af Herr KOLDEWEY för Sabine's ö antagna minimet 

eller 25 meter i sekunden antoges för Polhem, skulle här under 

äret 1872—73 ej mer än 5 stormar af sammanlagdt 40 timmars 

varaktighet förekommit, hvilket skulle gifva ett afgjordt för lågt 

antal, jemfördt med uppskattningen på andra ställen. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 8. 2 
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Bland anmärkningarne inför jag temperaturen, lufttrycket, 

molnbetäckningen, den relativa fuktigheten och nederbörden under 

den tid, stormen varade. Hastigheten är under Augusti och 

September uppskattad i den 10-gradiga skalan; för de öfriga 

månaderna är den uttryckt i kilometer i timmen !). 

» 

» 

Varakt. Anmärkningar. 

vid Fairhaven; temp. = + 3,7 — + 3,5; 

bar.—=757,4—51,0; fukt. —%—=75 95. 

vid Fairhaven; t.—=+0,9—+0(,1; b. 

—751,1— 54,8; — 98; i början snö- 

tjocka. 

t.— —11,1— — 16,6; b.=750,0-51,9; 
24=—100—80; moln=10; föregicks af 

snöfall. 

t. = 26,2; b. —741,1—39,153 
4 = 100—87; m. = 10—9. 

t.=—1,6——4,2 1.s—--4,0; b.= 

742,0—40,1—56,8 ; m.—10, mot slutet 

5; 4—90-100; i början något snö; 
stark vind följde öfvergående i S och 

SU We 

.—=-1,5——-1,3; b=140!5— 38,7; m. 

—10—9; 2 = 100; norrsken. 

t.=+1,0; b.= 751,2—49,0: m.=10 

— 7; —=100-—-90; lindrig snöyra. 

t.—=—-5,6—-10,8; b.=1751,4—53,0; 

m.—6—-10--2; 3=100—9; snö och 

snötjoeka; max. för vindhastigheten = 

HA 

t.— —7,1——10,4; b.— 797,4—58,6; 
m.—=8—1; 4=95—100; norrsken. 

t.——16,6; b.— 767,1—70,0; m.—0; 

4=895—100; norrsken. 

Datum. Vindens 
rigtn. hast. Timmar. 

Aug. 16 SV 6 i 

> 24 (0) 7 6 

Sept. 22 VI NV 6 3) 

3 z 

Okt. 4 so 55 4 

Okt. 31—Nov. 1 SV,V,VNV 7,9 232 

Nov. 6 so TEST 4 

» 12—13 SSV 61 4 

2A so Sad 

» 265 0850,50 79 6 

» 21—28 SOLO or 

Dee. 1 so 6,8 12 t.— - 22,3 — — 14,3; b.=765,9—68,6 ; 

m.—6—-10-1; %=85-100; yrsnö- 

och norrsken; max. för vindhastigheten 

== 11140), 

') Temperaturen är angifven i Celsii grader, barometerståndet i millimeter och 

molnbetäckningen i tiondedelar af himlahvalfvet. 
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Datum. Vindens Varakt. Anmärkningar. 
rigtn. hast. Timmar. 

73 Dee. 22 SV,V,VNV65 8 t.—=-12,0; b.—=764,7—56,2; m.—10; 

%—93—100; snöyra. 

» Jan. 9—10 SOtO 67 5 t=-123,6— - 13,7; b.==747,3— 44,8; 

m.—10; =92—%6; yısnö. 

» » 11 NNV | 6,2 24 t.=—22,0— 29,0; b.—731,6 54,9; 

m.—10; #—=100; snöyra. 

» Jan. 30—Febr. 1 SSV--SV 6,8 53 t. = —3,0— — 3,9 — + 2,3 — - 16,2 — 

N 8,6; b.=746,s—55,0—40,1—60,6; 
m 2. (> 5 10- 5, © 40-90 

—80—100— 70; stundtals snöyra. 

» Febr. 3 SSV 6,6 8 t.=—-0,2— + 1,6—+ 0,4; b. = 750,0 

: — 46,2; m.—=5; %= 60- 80; föregå- 

ende dagen 'stark bläst. 

» » 6—7 VNV 6,7 5 == —5, 0 11.8 ib! = T34,6—42,2 > 

SE 0100. 

» NS so 612 6 = —As--68--45; b. — 732,7 

— 24r3: m. 110078090! 

» » 17 SSO-0SO 71 14 t.=—8,6—--7,2—- 11,6; b.=1728,6 

— 85,2; m.—10; %—=100—70; yrsnö. 

» Mars 16 sso 89 10 = 84-127; b.= 1854 -23,2 

—-26,0; m.— 10-8; 24 = 100; häftig 

snöyra. 

Från Augusti 1872 till Juni 1873 förekommo således 20 

stormar af 243 timmars varaktighet eller i medium för hvarje 

12 timmar. Af dessa kommo 8 från SV—NV med 14 timmars 

och 12 från SSO—-O med 11 timmars varaktighet. Antalet är 

ej stort i jemförelse med öfriga ställen inom polartrakterna. I 

Rensselaer-hafen !) iakttogos 13 stormar af 7 timmars medel- 

varaktighet från SV och SO, i Baffin-bay !) 26 af 19 timmars 

fran NV och SO, i Port Kennedy !) 22 af 15 timmars från NV 

och NO, i Port Foulke?) 25 af 26 timmars från NO och SV, 

samt på Sabine’s ö?) 32 af 24 timmars medelvaraktighet från 

N (1 från 8). 

1) Smithsonian contributions to knowledge, Bd. XIII, N:o 3, pag. 73—14. 

2 Tbid Bd. XV, N:o V, pag, 239. 
SD. e. II: 588. 
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Under de olika månaderna inträffade följande stormar: Au- 

gusti 2 under 13 timmar, September 1 under 5, Oktober 2 under 

36, November 5 under 44, December 2 under 20, Januari 3 under 

32, Februari 4 under 33, Mars 1 under 10. I allmänhet torde der- 

före kunna sägas att under höst och vinter de äro ungefär jemnt 

fördelade, men deremot var och sommar i det närmaste saknas. 

Hvad våren beträffar, torde detta dock endast gälla de inne 

i den fasta isen inneslutna ställena, såsom redan ofvan blifvit 

papekadt. Skilnaden mellan stormarne på vest- och ostkanten 

är mycket bestämd, hvilket redan SCORESBY !) påpekar. Börjar 

den häftiga vinden med SV, öfvergar den gerna inom kort till 

NV; begynner den åter med SO, öfvergar den till NO och INGE 

beroende derpa att i det förra fallet burrasken tager vägen vester 

och norr om Spetsbergen, 1 det senare söder derom. SCORESBY'S 

erfarenhet att stormarne på vestkanten voro af betydligt kortare 

varaktighet än de öfriga bekräftas ej af ofvanstaende förteckning. 

I allmänhet hafva stormarne en sydlig riktning, atminstone 

i början, hvilket visar att de dem förorsakande lufthvirflarne 

vanligen komma fran SV, för det mesta, såsom längre fram 

visar sig, vester om Island, mellan denna ö och Grönland. Sabines 

ö kommer att härvid ständigt vara belägen på den vestra sidan 

om dem och häraf kommer den gifna förklaringen till de ute- 

slutande nordanstormarne på detta ställe. Det tyckes nämligen, 

som på Grönlands ostkust några kraftigare känningar ej visade 

sig från de vester om Grönland norrut gående burraskerna, som 

på öns vestkust framkalla sydliga stormar, under det att de 

längre vesterut inat Amerikas arktiska archipelag sasom i Port 

Kennedy framkalla nordliga stormar. Såsom ofvan nämndes, 

dela sig vägarne för de mot Spetsbergen gående burraskerna 

vid denna ögrupp, i det somliga ga vester och norr derom, andra 

i söder. På Novaja Semlas vestkust äro de sydliga stormarne 

äfvenledes talrikast, beroende derpå att endast de f vester och 

norr derom gående stormhvirflarne komma tillräckligt nära, under 

det att de söder derom gående i allmänhet ga betydligt sydligare. 

ML. e. I: 409. 
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De sydliga stormarne voro ofta utmärkta för hög temperatur 

och stor torrhet. Till största delen torde den höga värmegraden 

berott derpa att luftmassan kom från varmare trakter, men i 

icke ringa mon torde den ock liksom den stora relativa torrheten 

berott derpå att, sedan luften passerat Spetsbergens höga inland, 

den sänkte sig ned i den vik, der värt vinterqvarter var för- 

lagdt, och härvid såväl uppvärmde sig som derigenom erhöll 

föormagan att vidare begärligt upptaga fuktighet. Här möter 

oss saledes full motsvarighet till Grönlands varma sydostvind och 

alpernas Föhn. Intressant skulle varit att hafva iakttagelser 

samtidigt från nagot ställe på Spetsbergens södra kust. Såväl 

Grey-hook som Kap Thordsen äro i ifrågavarande hänseende lika 

belägna med vinterqvarteret Polhem. 

För de synoptiska kartornas upprättande har jag från Ok- 

tober till midten af Maj haft att tillgå ToBIESENS observationer 

på Novaja Semla under 75° 55’ nordlig bredd och 59° ostlig längd 

från Greenwich, wreder den sista veckan af November och den 

första af December de af Herr OTTO ombord å Albert anställda 

iakttagelserna mellan Norge och Spetsbergen, äfvensom från och 

med Februari månad de ombord a ett eller flera fångstfartyg i 

trakten af Jan Mayen verkställda observationerna. För öfrigt 

har jag begagnat meteorologiska iakttagelser från olika ställen 

spridda öfver Frankrike, Storbrittanien, Färöarne, Island, Dan- 

mark, Norge, Sverige, Finland och Ryssland, hvarvid jag gjort 

urvalet af ställen så att de skulle blifva så likformigt fördelade 

som möjligt öfver burraskernas vanliga hufvudvägar. I allmänhet 

hafva de begagnade ställenas antal uppgått till omkring 35. 

De större luftrörelsernas förlopp i grannskapet af Spets- 

bergen har varit följande från och med den 11 Augusti 1872 

till och med Juni månad 1873. 

Under de första dagarne tyckas flera smärre burrasker gå öfver 

Spetsbergen utan att deras väg noggrant kan följas. Barome- 

tern haller sig här kring 755 m.m. Den 20 Augusti börjar det 

höga lufttrycket, som är lägradt öfver norra Europa att sträcka 

sig äfven till Spetsbergen. Den 24 går dock ett temligen väl 
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utprägladt lagcentrum mellan Spetsbergen och Norge, som liksom 

de föregaende tyckes hafva kommit fran den grönländska kusten. 

Under den återstående delen af månaden är lufttrycket högt pa 

Spetsbergen — öfver 765 m.m. — medan burrasker uppträda i 

norra Europa. Vindiakttagelserna 1 Fair-haven, der den svenska 

expeditionen lag, äro mindre goda till följd af de lokala för- 

hållandena, då fartyget under större delen af tiden låg i ett 

sund, öppet at SV och ONO, mellan temligen höga berg. 

September manad medförde för norra Europa, särskildt 

Skandinavien, lågt lufttryck och den ena betydliga lufthvirfveln 

efter den andra. Dessas verkningar sträcka sig i allmänhet icke 

till Spetsbergen. Banan ligger för sydligt. Deremot tyckes under 

denna månad norr om Spetsbergen varit ett från det förra skiljdt 

lågt lufttryck, som framkallade ovanligt talrika vestanvindar på 

denna ögrupp. Da i allmäuhet endast under omkring 7 % af 

antalet timmar vinden blåste från vester, steg talrikheten under 

denna manad upp tili 26,6 % eller med franzäknande af de lugna 

timmarne ända till 38,2 % På Island kan ej spåras några 

norrut gaende burrasker. Deremot synes på Grönlands vestkust 

en ovanligt hög temperatur varit rådande — afvikelsen från det 

normala var i Jakobshavn + 2°,2 R. — hvilket sannolikt berott 

derpa att ett större antal burrasker än vanligt tagit denna väg, 

och det ligger derföre nära till hands att antaga att dessa tagit 

vägen åt öster norr om Grönland och Spetsbergen. Då hafven 

i dessa trakter äro mest befriade från sitt istäcke denna arstid, 

torde man möjligen häruti hafva att söka orsaken, hvarföre 

denna väg blifvit inslagen, då den annars är så litet begagnad. 

Öfver och straxt söder om Spetsbergen ligger ett relativt högt 

lufttryck med låg temperatur. 

Under Oktober gå de öfver Island kommande burraskerna 

en nagot nordligare väg. Den 1 passerar en mellan Spetsbergen 

och Norge och norrut vester om Novaja Semla. Det djupa mi- 

nimum, som redan den 1 synes mellan Island och England pas- 

serar den 4 Spetsbergen i vester och norr och den 5—6 Novaja 

Semla likaledes i norr. De följande dagarne ligger ett högt luft- 
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tryck öfver dessa ögrupper. Den 12—14 uppträder en burrask 

söder om Spetsbergen, men med bestämdhet låter sig icke afgöra, 

hvilken väg den närmat och aflägsnat sig; sannolikt har den 

kommit mellan Island och södra Grönland samt gatt sin väg 

norrut mellan Spetsbergen och Novaja Semla, der stark syd- 

vestlig vind blåste den 14. Den 13--20 ligger ett lagcentrum 

sydost om Novaja Semla; den 18—19 passerar ett annat norr 

om Spetsbergen. Återstoden af månaden hvilar ett relativt högt 

lufttryck öfver dessa öar, särskildt öfver Novaja Semla, då på 

Spetsbergen inverkan är märkbar af de djupa lagcentra, som 

ligga öfver Island och Storbrittannien. På Spetsbergen äro vin- 

- darne öfvervägande sydost—sydvest, men äfven nordliga. Mana- 

den är jemförelsevis kall. 

Under November äro sydliga—sydostliga(—ostliga) vindar 

afgjordt öfvervägande, uppgående till 68,4 %, beroende derpå att 

de öfver norra Europa nästan hela tiden befintliga starka bur- 

raskerna sträcka sin inverkan till Spetsbergen. Här blir tem- 

peraturen derföre jemförelsevis hög, under det att på Novaja 

Semla motsatsen är förhallandet, då i dess närhet ett högcentrum 

under större delen af månaden är lägradt. Den 1 passerar en 

burrask vester om Spetsbergen norrut. Den 8 har det centrum, 

som legat öfver Skandinavien, närmat sig Spetsbergen och ligger 

mellan denna ögrupp och Norge; under de följande dagarne gar 

den åt sydost inåt Ryssland. Den 12—13 passerar ett lag- 

centrum vester och norr om Spetsbergen, gar den 14 midt öfver 

Novaja Semla i sydostlig riktning. Den 16 kommer ett lag- 

centrum från norska kusten och går utan att vidröra Spetsber- 

gen, öfver södra delen af Novaja Semla, förorsakande der orkan- 

lik ostnordostlig storm och starkt barometerfall. 

Under December månad herrskade i allmänhet ett högt 

barometerstånd med nordost—ost—sydostliga vindar (76,4 2). 

Burraskerna gå i allmänhet från Island till Storbrittannien och 

mellersta Europa utan att beröra Spetsbergen. Här är tempe- 

raturen derföre särdeles lag liksom på Novaja Semla. Den 8 

tyckes en burrask hafva gått mellan Island och Grönland och 
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passerat vester om Spetsbergen norrut. Den 22—25 kommer 

ett lagcentrum nordvest om Spetsbergen, gar ned mellan denna 

ögrupp och Novaja Semla, samt passerar det senares sydliga 

del söderut. Den 25 började ett djupt lågcentrum att från 

Norge närma sig Spetsbergen och ligger de följande dagarne 

söder derom, framkallande nordostliga och ostliga vindar; den 

30 närmar det sig Novaja Semla och passerar öfver den södra 

delen af denna ögrupp den 31. 

Januari månad utmärker sig på Spetsbergen för sin höga 

temperatur, endast med en grad understigande årets medeltem- 

peratur. Detta förorsakas: derigenom att under större delen af 

månaden de denna årstid i Atlanten så talrika burraskerna taga 

vägen norrut mellan Spetsbergen och Grönland och framkalla 

derigenom sydliga och sydostliga vindar ända till 86,3 %. Endast 

under den andra och tredje pentaden begagnas vägen söder om 

oftanämnde ögrupp. Den 2—5 gar en burrask vester och norr - 

om Spetsbergen, hvarvid centret går midt öfver vinterqvarteret 

Polhem, samt passerar derefter likaledes norr om Novaja Semla. 

Den 10—11 närmar sig en dylik helt tätt söder om dessa 

ögrupper, framkallar der starka, på Novaja Semla till och med 

orkanlika vindar och aflägsnar sig sedan inåt Ryssland. Efter 

den 21 är svårt att särskilja de enskilda burraskerna, som gå 

norrut, från hvarandra. De äro snarast att betrakta som en 

sammanhängande följd. Den 26 passerade en burrask midt öfver 

vinterqvarteret Polhem utefter Spetsbergens nordkust i riktning 

från vester till öster samt derefter norrut, då den ej förmärkes 

på Novaja Semla. Den 28 upprepas fullkomligt detsamma, 

denna gång dock starkare. Den 30—31 i denna månad, äfven- 

som den 1 Februari rasar häftig storm på Spetsbergen; hvirfveln 

sår vester och norr om ögruppen och på Novaja Semlas vindar 

märkes, att den äfven här passerar i norr. 

De tvänne första pentaderna af Februari likna den före- 

saende månadens senare del. Den 2—3 passeras Spetsbergen 

af en ny burrask i vester och norr, den 4 ligger densamma 

mellan Spetsbergen och Novaja Semla, passerar derpå öfver den 
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sistnämnde ögruppen at nordost. Den 6 kommer öfver södra 

Grönland — Islands lufttryck är nästan oberördt likasom vid 

den följande burrasken — ett nytt lagcentrum och passerar vester 

och norr om Spetsbergen, samt äfvenledes tätt norr om Novaja 

Semla. Ett mycket djupt minimum passerar vester om Spets- 

bergen den 7, gar öfver vinterqvarteret Polhem den 8; efter en 

liten rörelse åt söder går den öfver Novaja Semla den 10 i rikt- 

ning at nordost. Derefter inträder en helt annan väderlek med 

sträng köld, beroende derpå att under den återstående delen af 

manaden nästan oafbrutet ett lagt lufttryck hvilar öfver Hvita 

Hafvet eller norra Skandinavien. Den 17—18 närmar sig en 

burrask Spetsbergen och Novaja Semla mycket nära söderifrån 

och går derefter inåt Ryssland. Den 28 framkallar en burrask 

hvars centrum ligger i norra Norge, storm pa Novaja Semla och 

går derefter norrut mellan de bada ögrupperna. Sammanfattas. 

hela månaden uti ett medium, äro vindarne temligen jemnt för- 

delade på alla kompassens streck. 

Under den första hälften af Mars styres hela Europas vin- 

dar af djupa barometerminima kring Island och i Nordsjön, hvar- 

före på Spetsbergen de sydostliga vindarne under månaden blifva 

öfvervägande och temperaturen relativt hög. Den 14 passerar 

en svag burrask söder om Spetsbergen. Den 15 inkommer öfver 

södra Grönland vester om Jan Mayen ett djupt lagcentrum, går 

den 16 nästan midt öfver vinterqvarteret i Mossel-bay, dock något 

sydligt, aflägsnar sig norrut vester om Novaja Semla. Den 21 

ligger öfver Jan Mayen ett högcentrum, som följande dagen 

drager sig inåt norra Grönland. Den 23—24 ligger mellan norska 

kusten och Jan Mayen ett lågcentrum, som den 25 går midt öfver 

"TOBIESENS vinterqvarter, utan att på Spetsbergen hafva varit 

märkbart. Den 26 förefinnes ett nytt lagcentrum sydost om Jan 

Mayen, gar under den följande natten något norr om vinter- 

qvarteret Polhem, passerar den 28 öfver Novaja Semla i rikt- 

ning åt sydost. Öfver södra Grönland och vester om Jan Mayen 

kommer den 29 en ny burrask och gar söder om de båda ofta- 

nämnde ögrupperna. Den 31 går en liten dylik samma väg: 
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Mänadens senare del har varit kall pa Spetsbergen derigenom 

att lufthvirflarne tagit sin väg söder derom. 

Under den första pentaden af April ligger ett mycket lågt 

lufttryck öfver Island och Nordsjön, medförande sydliga vindar 

och relativt hög temperatur på Spetsbergen, da deremot under 

den återstående delen af månaden öfver nordligaste delen af 

Atlanten i allmänhet ett högt lufttryck är lägradt med lägre 

barometerständ at sydost, hvarföre medeltemperaturen för ma- 

naden blir låg, äfven i jemförelse med Novaja Semlas. Den 7 

afsöndrar sig från Nordsjöns lagcentrum ett mindre, som gar 

vester och norr om Spetsbergen, derpa tager vägen mellan denna 

ögrupp och Novaja Semla.den 9 och uppnår nordligaste Norge 

den 11. Sannolikt är det samma burrask, som den 14 närmar 

sig Novaja Semla från sydost, kringgår denna ögrupp i ost och 

nord och den 16 går norr om Spetsbergen. Den 16—18 ligger 

tätt söder om Novaja Semla ett annat lågcentrum, som derefter 

går inåt Ryssland. Den 25 kommer en burrask nordvest om 

Spetsbergen och hinner redan den 26 till norra Sverige, hvar- 

efter den går österut. Vid vinterqvarteret Polhem äro vindarne 

temligen jemnt fördelade på kompassrosen. 

Under Maj månad är barometern särdeles hög på Spets- 

bergen. De lagcentra, som utöfver Island, Nordsjön och Öster- 

sjön framga, utöfva så godt som ingen inverkan på denna ögrupp. 

Här äro derföre vindarne jemnt fördelade och svaga, tempera- 

turen sannolikt ganska normal. Ingen anmärkningsvärd, hvirfvel- 

formig luftrörelse uppträder i dessa trakter under denna månad. 

Juni är utmärkt genom sitt jemnt fördelade lufttryck. Ingen 

utbildad burrask besöker Spetsbergens omeifningar. Vindarne 

äro temligen svaga, komma mera fran nordkanten än under de” 

föregående månaderna. 

Den stora föränderligheten och omvexlingen 1 luftrörelsernas 

förlopp särskildt under vintern försvarar hvarje försök att här- 

leda några allmännare lagar för desamma. Af gammalt är kändt 

att Golfströmmen norr om Norge delar sig i tvänne grenar, 

hvaraf den ena går bort mot Sibiriens kust, den andra vester 
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om Spetsbergen, under det att vid Spetsbergens och Grönlands 

ostkuster nedgäa kallare strömmar. Det samband, som pa andra 

ställen visat sig ega rum mellan hafsströmmarne och burrasker- 

nas strakvägar, ter sig äfven här, da i allmänhet en bestämd 

skilnad är rådande mellan de vester och söder om Spetsbergen 

gående lågcentra. Något afgjordt årstidernas inflytande på an- 

talet burrasker, som välja den ena eller den andra vägen, visar 

sig ej. 

Flertalet af dem, som följa Norges nordliga kust, vända sig 

i allmänhet redan här åt ost och sydost, gå söder om Novaja 

Semla och inåt Ryssland. Då någon gräns ej kan uppdragas 

mellan dessa och dem, som passera öfver Skandinavien at Ryska 

sidan, är det svårt att tala om talrikheten af dem, som gå fram 

öfver denna väg. Om man dock bestämmer sig att endast 

räkna dem, hvilkas inverkan på Spetsbergen är afgjord, torde 

antalet af dessa vara mindre än af dem, som ga vester om 

denna ögrupp. 

Utom de lågcentra, som genast i höjd med nordligaste Norge 

vända sig at öster, gå några söder om Spetsbergen och mellan 

denna ögrupp och Novaja Semla ät norr. De äro dock relativt 

fåtaliga. \ 

Den andra stora strakvägen för burraskerna gar vester om 

Island, Jan Mayen och Spetsbergen, hvarefter den viker tvärt 

af at ost,. da i allmänhet de denna väg gäende lufthvirflarne 

äfven visa sig norr om Novaja Semla, hvarefter de sannolikt 

vända sig ät sydost. Det är de denna väg gäende lagcentra, 

som utöfva den kraftigaste, att icke säga väldsammaste, inverkan 

pa de bada oftanämnde arktiska ögrupperna. Anledningen här- 

till torde dock icke böra sökas i deras större styrka, utan snarast 

deri att de framgå på närmare håll, da de andra i allmänhet 

röra sig på ett relativt långt afstånd i söder. 

Slutligen synes det som om åtskilliga burrasker komma från 

vest och nordvest om Spetsbergen och sedan ginge åt ost och 

sydost. Sannolikt komma dessa från Grönlands vestkust och 

denna deras väg skulle möjligen tala för det på andra grunder 
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stödda antagandet att Grönland vore en ö, som slutar ej långt 

på andra sidan 82:dra breddgraden. 

Spetsbergen ligger således på gränsen mellan tvänne om- 

raden af lågt lufttryck, som skilja det från såväl Norge som 

Grönland. Häraf blir en följd att med intetdera af dessa ställen 

någon större samtidig öfverensstämmelse i temperatur och andra 

meteorologiska förhållanden kan vara rådande !). 

') I den i Vet.-Akad. Handl. för 1873 införda uppsatsen yttrade jag med af- 

seende på jemförelsen mellan temperaturen under det år, den svenska expe- 

ditionen der öfvervintrade, och den normala, att möjligen några slutsatser 

skulle kunna dragas, då kännedom erhölls om motsvarande förhållande i 

Vestergrönland. Genom Herr HOoFFMEYERS tillmötesgående har jag erhållit 

följande data från Jakobshavn på Grönlands vestkust nära den 69:de bredd- 

graden. Jag bifogar i samma tabell differenserna mellan de vid vinterqvar- 

teret Polhem observerade värden och de genom formel utjemnade, äfvensom 

de af Herr Monn för Wardö angifna afvikelserna för samma tid (Christiania 

Vid.-Selsk. Forhandl. for 1874). 

Jan. Febr. Mars. April. Maj. Juni. 

Jak. temp. 1872... R. 

» » 1873... - 14 — 93 —14£1 —6,9 +1,72 + 2,6 R 

Jak. norm. (10 år) —14,ı —13,8 —131 —8,7 0,0 + 3,5 

Diff. Jakobshavn... — 1,3 +45 — 1o +1, + 1,7 — 0,9 R 

Diff. Polhem ....... + 3,3 — 46 + 31 —0,7 +02 0,0 C 

Diff. Wardö......... + 10 + 03 + 02 —22 —— -— C. 

Juli. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Jak. temp. 1872... —_— +61 +30 —256 —6,9 — 60,9 R. 

» » 1873... + 6,4 R. 

Jak, norm. (10 åry +61 +45 +0, —-3, —6,0 —9,6R. 

Diff. Jakobshaın.. +0,33 +1,» +22 +12 —0,9 +2,7R. 

Diff. Polhem ....... — — (3 1-20. -2,8 FHI, 2,906. 

Diff. Wardö......... = - S - +10 —02 —2,00. 

I Jakobshavn har uppenbarligen förhållandena varit motsatta mot på de 

europeiska ställena. Mellan Wardö och Polhem är öfverensstämmelsen ej 

heller särdeles stor, hvilket Herr MoHn redan visat (1. e.). Jemförelsen mellan 

afvikelserna 1 Jakobshavn och Polhem torde dels bekräfta satsen att, om ett 

område har för låg temperatur, de omkringliggande hafva för hög och tvärtom, 

dels låta med ganska hög grad af sannolikhet sluta att temperaturen på Spets- 

bergen den ifrågavarande vintern snarare varit för låg än för hög. I Vest- 

grönland förefanns under de olika årstiderna ett värmeöfverskott af respektive 

2,1, 0,9, 1,1 och 07,8 R., således för hela tiden af 1,2 R. Sannolikt skedde 

detta på bekostnad af värme från den europeiska delen af de arktiska trak- 

terna och således här temperaturen var 1,,0—1’,5 C. för låg. Att ej med 

lika stor tydlighet motsatsen mellan Wardö och Spetsbergen framträder, beror 

på det betydligt kortare afstånd, som skiljer dessa ställen från hvarandra. 
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Någon direkt undersökning öfver vindvridningens riktning 

har jag ej anställt, då af det ofvanstående framgår med säkerhet 

att den skulle utfalla så att i medium för hela kompassrosen 

den skulle blifva helt obestämd, deremot för de vestliga strecken 

medsols, för de ostliga motsols. 

Vindrosorna för de olika meteorologiska förhållandena har 

jag på annat ställe offentliggjort. I allmänhet bära äfven de 

vittne om Spetsbergens läge på ett gränsområde. Pa dem synes 

det som om vintertiden det asiatiska köldeentret utöfvade den 

kraftigaste inverkan, da ater sommartiden det amerikanska in- 

flytandet är större. 

Af det ofvanstående torde tydligt framgå den stora bety- 

delse för kännedomen om förloppet af de luftrörelser, hvilka 

leda sitt upphof från norra delen af Atlanten, som iakttagelser, 

anställda under en serie af flera år, skulle ega. Företages sam- 

tidigt af flera nationer någon planmessigt anlagd undersökning 

af de arktiska trakternas fysiska förhållanden, såsom i våra 

dagar ifrågasättes, torde Spetsbergen vara en af de aldra vigti- 

gaste punkterna att besätta. 
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Stockholm. 

Utveckling af sinus och cosinus för udda multipler 
2K 

af am & i trigonometri iska serier efter argumentet x. 

Af Dr K. M. LINDEBERG. 

[Meddeladt den 13 Oktober 1875.) 

I. 

I Professor H. GYLDENS Studien auf dem (Gebiete der 

Störungstheorie $ 27 och följ. finnas serie-utvecklingar för sinus. 

och cosinus för jemna multipler af am — +; med den metod, 

som dervid användes, kunna äfven sinus och cosinus för de udda. 

multiplerna utvecklas i serier. Om man tecknar dessa serier 

. 2K Nn . 2u . 

Sin (2n + 1) am = «= 23 Sin x + 235 Sin 32 
LÅ 

2 Vent!) 3 2, Sin 

2K ak) 4 Be 
Cos (2n + 1) am — = 217" Cosz + 213" Cos3x 

ot db ap0:6 oa 

NEROS Dash a fn sa 

sa kan man såsom utgångspunkt för utvecklingen begagna den 

i $ 29 i nämnda arbete anförda rekursionsformeln 

(1) (2n + 3)(2n + 2682” —[(2n + 3)1 + kv) 

SCR men, 
der 

2n+1 ya 
Substitueras nu 

gg = — (20 + 1)? (==) 
1 

b 

2 

ni) | a An! 3 a — je a — 2, 

a 
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sa erhåller man först 
b 
a 

Ge — | 2qdrx, 

a 

[2] 

a 

GN | zgarde, 
i e 

a 

b 
» 

aa —. |epar da | 
2i+l 

a 
b 

GD. RY ((201-FE1) Na dz len (2n + 1)6 a = Jå gadı, 

a 

b 

Yeen+3) u dz Kan ‚am = Ne = är pa de, 

a 
b 

Fr (2n+3 lz = 2 (2n45) _ a da 
( Nn + I) TE ga dır, 

a 
b 

(2n Au 1)2n Gert) — d?z or2dx 

ee m fd Jå 

a 
b 

DR Ä (CIS AE dz AN fn (2n + l)2n 65. - 2 gardı, 

a 

rent (TA 6, (2n + 1)2n 65, = fö qridr, 
. 

hvarefter eqv. (1) öfvergar till 
b 

(2) lm: + NE + Pla =0, 
dx dx?| 

om man för korthetens skull sätter | 

I 2 —4(l + k)a? + Okt — ge, 

N =42 — 501 + k?)a® + 6k°a?, 

Ir = 2? — (1 + ky?) at + hie. 
(3) 
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Genom att integrera delvis kan man bringa eqv. (2) till formen 

2 Ir __@N = —| 22)% Ip I, 

fa da ge die N N = de) de a är Frl 

«kl —)e pn + [rei = 0, 

hvilken eqvation satisfieras, om man bestämmer q och integra- 

tionsgränserna ur systemet 

dN > BP) Fog SRNDD dp 
( - + 2)9-1N-2E)E + PE =0, 

b 

z (N— SE ee) 
(4) | \ r) dz | 

b 

[Pe =9 
Da värdena a M, N, P insättas, sa ger den första af dessa 

2 2.2 Ay) 2 2 dp (201 + ki?) + 12k20? — 292) p + 31— 201 + ki?) + 4 ky) 
1 2N m2 2 d? +2{1 (1 + Na Fat 

da? 

men da denna eqvation tydligen har formen 

E29) +43 t2 an), 

sa bör dess fullständiga integral varat) 

dx dx 

AG He SOK YT 

VE | 
d. v. s. ı förevarande fall 

— Å J Sn 

a d ee) va na a 
va = x?) (1— kyr?) 

de dr 
N ERS (2i+1) CIA (1 —22)Q mir 

Detta uttryck förenklas betydligt, om man inför 

© = Sin amu, (mod ky); 

man far nämligen da 

1) Se Studien ete., $ 30. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 8. 3 
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== (08 2 SS ös 75 
SE il (en) u N CE V=1 (2i+1) (GM 

Pa Cos am u, Jam u, | FN 2 

hvaraf 

2 VET (2i+1) (—)u 
(5) Gar SI ana Ce (am) 

a \ 

— Y-1@419 (55) % 
2 2K- + Ce ! la a 

För att bestämma integrationsgränserna härstädes, införa vi 

2 Sin am u, 

äfven i de två sista eqvationerna (4), hvilka då efter vederbör- 

liga reduktioner blifva: 

fa VE CRD) (= ) 2, 

| 2 Sin am u,” dam u, Ce ; 

VT (2i+1) en) 1 
+0 

Mar ’ Ve) (FENA 

—V —1(2i+1) (=) Sinamu Ce Gm)“ 
(6) \ 2K, Al 

U V1@i+ı) (FF) 

samt | | V-1@+1) (Gr) 2 
(2n + 1) Sin amu, ”” Cos amu, Jamu, I Ce 

= 4 TE 
| en V— (2i+1) GE) 9 

Om man här sätter 

1) ae 
sa satisfieras eqv. (6) af 

mo mM 18 
di EKA 

— (2i + 1) 7 

2) = 0 a. 
satisfieras eqv. af 

zu 0 um Kor Nu, 

följaktligen blir 
Ka 

Gen — 0, / Sin amuy”""Sin(2i + 1) ls—) u, du Fa oe WE 1 ; 2K, Si Uta I 
0 | . 

Kı +T AT KA 

+ (,/ Sin amu,”” Sin (20 + 1) förl (up =V-1K)du.. 
o 1 
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Annu återstår att bestämma a en C, och Cs, hvilket 

sker derigenom att G-funktionens värde bestämmes för tva spe- 

ciella värden å n; vi välja härtill n=0 och n- 1 och då är !) 

ITE 
(CEN a a > 

Gr ON RÖN TG AR gan IE) 

2i+1 

(HE ga @) (I. 
Go Te we gr N), 

der X äro de re som en i serieutvecklingen 

Sin am — en nn ad *(k,)Sinz Te pA (k,)Sin3e +. 

denna dehnen pa X är 

[Sin amu, Sin (22 + 1) (2 ) u,du, = Ki 9— 2 ji em N len) 

och således måste man gifva följande värden at konstanterna 

5 = 03 

Il de Gr IL 

CR 1 z Pu K, 

hvarefter man far 

Al AL fan gt 7 
nn rs = — / Sin amu,”* Sin (20 +1) (3) u, du, 

K, o 1 

samt 

n-H1) N Ss A ei Ga 1 
Mr le) 1k® EE 

1 
q Z 

Kı | 

x / Sin amu,”" Sin (20 + 1) (3 Jadu: 
Oo 

IT. 

Beräkningen af S-koefficienterna enligt eqv. (7) kan verk- 

ställas genom att förminska modylen. Till detta ändamål er- 

sätter man Sin amu, ”” med serien 

Stan (2 1 ACE Smen tam u, 

— 4,7 Sin (2n — 1) amu, +... a; 

der betydelsen af A-koefficienterna är gifven genom eqvationen 

Aa — 1 (2n + 1) 2n (2n — 1)... (n + »v + 2) 

ERE ea 1.2.3....(a—v) j 
Vidare är 

Ki 

/Sin (2n + 1) amu, Sin (2i + 1 er Jadu, = SDR, Sek) 

ARG st. $ 29, 
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och således blir eqv. (7) 

23547 (1) = (a) +) ATI LA SEP CH) 
= RSS nl) (k, ) En 

2n—1 De 

(GR på samma sätt erhålles 

DIR (ka )= (FT) 2 (1 en a An) ko a Dan > Do (ka) 

— AD sen) (k,) fel 
Zn 241 

OEENSCHMVZ 

Om nu pa detta sätt allt mindre modyler införas kan man 

slutligen komma till en försvinnande liten modyl, men da antaga 

vissa faktorer i de S-funktioner, hvilkas öfre index ej är större 

än den nedre, en obestämd form. För att undvika dessa införas 

en ny sorts funktioner bestämda genom eqv. 

200 (aan...) 
20) ade Dt 

0. SV. 

Införas nu dessa värden i eqv. (8) och samtidigt terınernas 

ordning omkastas, far man 

22 = (2)* +) 
x (14 9) ASP TE>(k,) AP TED (fö) +...) 

— AES (I) + ARD ER) dl 
2255" (la) = N) ze 
Se >) en a a ed 

(10) 

2i—1 

(2n+1) Sy(2i+3) 2a) SAH) N— \ 
— 4, 2i43 Hl (ka) ar Are 941 (k,) a 

Ur eqv. (8) och (9) erhållas följande relationer mellan de 

T-koefficienter, som höra till olika modyler, nämligen: 

Zul 2i4-1 

2-A(2n+) N2n—1) 

FR Of ps % 2i-H (ka) ar BR 

® a DD Aer) Te DR) 

2 | ro an 
(11) 

Zi+l Zn! 2i+l 

1 n— | ige AD HJ 

278 (ko) = 2 

0.78.35 
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Med tillhjelp af dessa eqvationer och eqv. (8) kunna nu 

T(k,) och (k,) i den första af eqvationerna (10) utbytas mot 

T(k,) och S(k,). För korthetens skull införes en ny beteckning 

nämligen 
NH) In NS Am) 42V) (2n41) 4(2V43) 
2 (k,) Fr An +2 9-41 Sr ks „ae u 

2 An) AA (245) | 9274 
+ ka FÅR A AH off - 

di vers: 

a 2n + 1)2n(2n —1 n+v+2 Zr + n—v k Se  En GR Tan en \ 1 n+v+2'4 

(2v+5)2v+4) (n—v)n —v-— 1) (2) 2 | 

Ung "(m +v + 2)(n +V +3) 4 FN na 

hvarefter resultatet af substitutionen au 

. \2i+ 
DS) k I (2 mom \> gt 2(2i41) n— igen oc (EJ (BA + dar 

4(2i-H1 n 3 2i+1 2 4 2 2-1) FIW2i-1 JA + TE) EN a TEE + | 
x h 

ra)» lem) -.. | 
Annu mindre modyler införas pa samma sätt; vi begagna 

dervid ett med det föregående analogt beteckningssätt, 1 det vi sätta 

s (n+D LTR NI SAC ur (2v+1) su CE (2741) (2v-+3) 
20, (k,) on (deren (A Eee N (ky) A "4 843 

2745 241 
+ ola ' RÅ >) JA RR 3 an 

Kokezky (any (1, \ ACI+) 
2y-+1 A Qi (kz) A 

le aka ka ] DE (es MASTE 2 Se 

2y+5 2y-+ 

AN (ka) =" 2v+1 

Tecknas dessa qvantiteters limes för mot noll konvergerande 

modyl med Q5,, samt motsvarande värde a 7-funktionerna med 
ae) ou sa far man slutligen 

T(2n-H) jå Sa n—i [% ka ka Ze i-Hl 2(2i-+! re ARENA RET) 
x (er er Mn 23a 

Qt Te) 
2i+1 2i+1 

ae) 4q? 2 0a) Ted 
q I 1 i “I w2i-l ben | 

A Ag? gt ( +17 q (2n-+1) TX2i-3) 

li Da Jen u. | 
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Men nu är 
EEE, 169 | z \: 
4q Ag Agt ANG sa) 

By ll N NE 

mu EP ara) 
samt 

ds ae de ge) We 
och således later föregaende eqvation skrifva sig 

2i-+1 

day Ss) Eye a 2 241 = an karl 3K 

2 /OXK \2 2 
| (Rn+D TN) ka 2K, (2n+1) pi Ja” K, (2n-H) Ti 3) I 

x IN (at 19 42 = 0 Tan + 44 = 'Q 3 FER 7200 S fa 

II. 

Nu aterstar endast att beräkna qvantiteterna Ti. Af 

eqv. (7) och (9) synes, att 
Ki 
IS ans 

5 av n 2K. n aa F, ee nn en am |” | ag Sin (2i + 1) ade 
q 

m 3 
dn 

=(— 1)" Fe [Sin 4° Sm n + 1) adv 

(1 Ka 2 | 
2(2n +1) I 2 2x 4 4 S HU el 

23 0 | 5 3 

hvarvid ena faktorn under integrationstecknet är utvecklad enligt 

en känd formel, men denna siste faktor kan transformeras ytter- 

ligare derigenom att vi sätta 

2 
On 2 

2 (rä Ti) fan z 2 fSina”"Sin(2 i+1l)edae\pp+2pıg2Cos2r a en 

+ 29,9: Cos4e +... us 

utvecklas nu vidare Sin «7? efter Sinus för bagens multipler 

och integrationen verkställes, sa försvinna alla termer före den, 

som innehaller p,_,, sa att 

"2n-Hl) 7 > 2n+1 ” 

21, (ky) ae] Ping tr. 

De här förekommande p-koeffieienterna beräknas medelst 

den metod, som finnes framstäld i Studien etc. $ 14. Vid den- 

nas användande är att märka, att de qvantiteter, som der be- 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o 8 39 

tecknas med n och K, blifva lika für g= 0; de der ingaende 

qvantiteterna böra fa följande värden nämligen 

ou 20 15 

1 q? 
2 MR P9” 

LEN ICH | 
FEAT LE DA U 7 pad'> 

ON SV. 

ea 2a 113 ee 0, 

Man finner da 

Di (2n +1) Er. 

| An? 1 
a 1 1.2 dra 
til Be Ba 
I er Türe Da EEE 102) ee 

OSSRV: 

samt härur für g= o: 

Or = Zn HE 

MN (2n+1) (2n +2) 

DPD mon 
— (2n +1) (2n + 2) (2n +3) 

Pa 7 TON SR 
02.8. Va. 

— (&n+1)(2n +2) (2n +3)... (2n+u) 

BR: 1.2.3...u0 = ; 

Således är 

(PER TAS 
samt 

(2041) ___ (2n +1) (2n +2) .,. (i+n) 

21, Fe 1.2.3... (en) ö 

Häraf far man 

un 
on 2, 
2 (2i—3) (2i --2) m 0 

MT (2i—5 (2i—5) (2i- 4) (2i-- 3) 

21m = 197293 

0.8. N 
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Sedan nu >-koefficienterna kunna beräknas medelst eqva- 

tion (12), erhållas F-koefficienterna till följd af relationen 
(2n+1) : 

Se EG LENO 
(Da) 72:41) 

m: 1-9 
eller om detta införes i eqv. (12), ur eqvationen: 

241 

pe (k) = (CE 2a DEREN 8 la 
2i+l 2i+l an 2K 

I An+D RT fö 2K, (2n+1) TU) (= (2n-+1) 2-3) IQ: ie je + =) Q al 
U 

Sir 2i41 T il Zi Gi -3 I i+1 

Stockholm, 1875. P. A. Norstedt & Söner. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 9. 

Stockholm. 

Svar pä tvänne mot theorien för de elektriska feno- 

menen framstälda anmärkningar. 

IN DDRUND: 

[Meddelaät den 10 November 1875.) 

1. 

I en uppsats, som är upptagen i Pogg. Annalen B. 155 

sid. 228, har Herr Professor C. NEUMANN sökt bevisa, att man 

för att förklara den unipolära induktionen måste antaga till- 

varon af åtminstone två särskilda elektriska fluida; emedan den 

af mig framstälda unitariska åsigten öfver elektricitetens natur 

skall, då fråga är om den unipolära induktionen, enligt Hr NEU- 

MANNS mening, leda till ett resultat, som står 1 strid med er- 

' farenheten. Jag vill här underkasta Hr NEUMANNS äsigt en 

kortfattad granskning. 

Om en cylinderformig magnet sättes 1 rotation omkring sin 

geometriska längdaxel, och om man dervid förbinder den ena ändan 

af samma axel med den ena ändan af en ledningstråd, hvars 

andra ända släpar pa stalcylinderns periferi t. ex. midt emellan 

magnetens båda poler, så uppstar en induktionsström i samma 

ledningstråd. Om en galvanometer är innesluten i ledningen, 

så gör således magnetnälen ett utslag. En del af den lednings- 

bana, hvari induktionsströmmen gar, är härvid fix och orörlig, 

under det att den andra delen, den nemligen som utgöres af 

sjelfva stalmagneten, är i rörelse. Detta är det enklaste fallet 

af den unipolära induktionen. 

Men nu kan magneten, såsom Hr NEUMANN anmärker, ut- 

bytas mot en solenoid, som försättes i rotation omkring sin axel, 
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och denna slutligen mot en roterande strömring eller cirkel- 

formig ledningsbana, genom hvilken en ström gar. Hr NEU- 

MANN kommer saledes till det resultat, att om en cirkelformig 

ledningsbana, genom hvilken en konstant ström gar, försättes i 

rotation omkring sin geometriska axel, sa uppstar en induktions- 

ström 1 en stillaliggande ledningsbana, som med den roterande 

cirkelformiga ledningsbanan pa ett passande sätt är galvaniskt 

förenad, alldeles pa samma sätt som förhållandet var vid den 

nyssnämnda magnetinduktionen. Om deremot den cirkelformiga 

banan är i hvila, så uppkommer naturligtvis ingen induktions- 

ström, sa länge strömstyrkan är konstant och oförändrad. I 

enlighet med den af mig framstälda unitariska asigten öfver 

elektrieitetens natur, bestar den galvaniska strömmen deri, att 

ett enda elektriskt fluidum (ethern) befinner sig i translatorisk 

rörelse utefter ledarens längdriktning, och strömstyrkan är pro- 

portionel med rörelsens hastighet. Under sådant förhållande 

kan strömringens rotation omkring dess geometriska axel icke 

medföra nagon annan verkan än att strömmens styrka möjligen 

förändras, men någon induktionsverkan kan naturligtvis deraf 

icke uppstå. 

Af den af mig framstälda unitariska asigten öfver elektri- 

eitetens natur följer således, att rotationen i och för sig, det ma 

nu vara en strömring eller en magnet, som roterar, icke kan 

förorsaka någon särskild inducerande verkan pa en stillaliggande 

ledare, som befinner sig i närheten, och i denna slutsats in- 

stämmer jag fullkomligt med Hr NEUMANN. Men deremot maste 

jag pa det bestämdaste förneka, att denna slutsats strider mot 

erfarenheten, da tvärtom densamma af erfarenheten bekräftas; 

den strider visserligen mot den föreställning, man gjort sig om 

den fysiska processen vid den unipolära induktionen; men denna 

föreställning kan icke vara riktig, sasom nedanföre skall visas, 

emedan den strider mot de direkta observationerna. 

Den allmänna föreställningen om det fysiska förloppet vid 

den unipolära induktionen är följande: 
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En stillaliggande magnet af konstant styrka utöfvar ingen 

inducerande verkan på en närbelägen stillaliggande ledningsbana; 

om deremot magneten roterar omkring sin geometriska axel, så 

utöfvar den en sådan verkan på samma ledare, Om lednings- 

banan på ett fast och oföränderligt sätt är förenad med mag- 

neten, så äger ingen induktionsverkan rum, äfven om systemet 

är i rotation omkring den nämnda axeln. På samma sätt om 

en ledare roterar omkring en stillaliggande magnet, så utöfvar 

den” senare en induktionsverkan på den förra. Erfarenheten 

lärer, att om en sluten stillaliggande ledningsbana b befinner sig 

i närheten af en omkring sin axel roterande magnet, så uppstår 

ingen induktionsström i den slutna ledningsbanan. Orsaken 

härtill är enligt det nämnda föreställningssättet, att den rote- 

rande magneten 1 sjelfva verket uppkallar en induktionsström i 

den slutna ledningens ena del b,, men denna är lika stor med, 

och har motsatt riktning mot den induktionsström, som magneten 

uppkallar i den slutna banans aterstående del d,,. Induktions- 

strömmarne i de båda bandelarne b, och bi, äro således lika 

stora, men hafva motsatt riktning och upphäfva derföre hvar- 

andra. Om bandelen b, fast och orubbligt förenas med mag- 

neten, och denna försättes i rotation omkring sin axel, så in- 

verkar ej magneten på samma bandel b,, såsom nyss nämndes. 

Åro nu anordningarne vid försöket sådana, att b, oaktadt rota- 

tionen fortfarande star i galvanisk förbindelse med bandelen b,,. 

sa erhålles en induktionsström i ledningen; det är nemligen den 

ström som uppkommer genom den roterande magnetens induktion 

i bandelen b,,. Förhållandet blir naturligtvis detsamma, om den 

roterande magneten sjelf tjenar såsom ledare i stället för ban- 

delen bi. 

Vi skola nu jemföra detta föreställningssätt med erfaren- 

heten och välja dertill ett försök, som af PLÜCKER blifvit an- 

stäldt }). 

En cylinderformig stalmagnet, 156 m.m. lang och 6 m.m. 

i diameter, var koncentriskt omgifven af en kopparcylinder af 

!) Pogg. Ann. B. 87, sid. 352. 
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lika längd. Endast vid de båda ändarne stodo magneten och 

kopparcylindern i ledande förbindelse med hvarandra. Stål- 

magneten var i ändarne försedd med runda axelstappar, som 

hvilade i fasta lager, och kunde härigenom försättas i rotation 

omkring sin geometriska axel. I den ena ändan bar såväl mag- 

neten som kopparcylindern en liten trissa med urhalkad omkrets, 

och i dessa urhalkningar lades snören, som ledde till en större 

rund trätrissa, hvilken medelst en vef kunde vridas omkring 

med handen. På detta sätt kunde antingen magneten eller 

kopparcylindern hvar för sig försättas i rotation omkring den 

gemensamma axeln, eller ock kunde man låta båda rotera sam- 

tidigt med lika hastighet antingen åt samma eller motsatt hall. 

Da den ena ledningstråden från en galvanometer var förbunden 

med ett af axellagren och den andra stod i förbindelse med midten 

af kopparcylindern, så erhölls en induktionsström, da koppar- 

cylindern roterade; men denna induktionsström hade lika styrka, 

antingen magneten i cylinderns inre var i hvila eller roterade i 

samma eller i motsatt riktning mot kopparcylindern. Detta 

kunde, såsom lätt är att finna, omöjligen vara fallet, med mindre 

än att strömmens riktning äfven förblef oförändrad, ehuru 

PLÜCKER icke uttryckligen yttrar sig derom. Da resultatet af 

PLÜCKERS försök är af den största vigt för bedömandet af den 

unipolära induktionen, beslöt jag att genom egna rön öfvertyga 

mig om dess riktighet: På den öfra ändan af en vertikalt sta- 

ende axel, som kunde försättas i rotation, fastskrufvades ett 

messingsrör, 110 m.m. langt och 32 m.m. i diameter, samt för- 

sedt med botten i den nedra ändan, men öppet i den öfra. I 

medelpunkten af bottnen på inre sidan satt en liten rund tapp. 

På en fast uppständare af trä voro två messingsfjädrar fast- 

skrufvade, af hvilka den ena släpade på messingsröret, något 

ofvanföre dess midt, och den andra på den nämnda axeln, straxt 

nedanom rörets botten. Dessa fjädrar förenades med lednings- 

trådarne till magnetometern. I messingsröret ställdes en cylinder- 

derformig stalmagnet, 125 m.m. lång och 15 m.m. i diameter, 

så att den nämnda lilla runda tappen ingrep i ett i medel- 
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punkten af stälmagnetens ändplan anbringadt rundt hal. Da 

man önskade, att magneten skulle rotera tillsammans med 

messingsröret, sköts en korkring i det ringformiga rummet emellan 

magneten och röret; ville man äter, att magneten skulle sta 

stilla, under det att röret roterade ensamt, sa fastklämdes den 

öfra ändan af magneten i en fast hållare af trä. Observatio- 

nerna visade, att den induktionsström, som erhölls da messings- 

röret försattes i rotation, gick i samma riktning antingen mag- 

neten stod stilla eller roterade tillsammans med röret. Båda 

strömmarne voro ock af samma styrka. 1 det ena fallet nem- 

ligen erhölls ett utslag af i medeltal 80 skaldelar och i det 

andra af 81 skaldelar. De thermoelektriska strömmar, som 

uppkommo deraf, att röret något uppvärmdes genom fjädrarnes 

släpning, kunde lätt franskiljas, emedan dessa icke ändrade rikt- 

ning, då rotationen vändes om at motsatt håll. Detta försök 

bekräftade således det resultat, hvartill PLÜCKER kommit )). 

Med tillämpning af den gängse föreställningen om det fy- 

siska förloppet vid den unipolära induktionen borde resultatet 

af PLÜCKERS försök hafva utfallit på följande sätt: Den slutna 

induktionsbanan utgjordes här af galvanometerträden och koppar- 

cylindern. Om cylindern roterade och magneten var i hvila, 

kunde denne senare anses vara fast förbunden med den lika- 

ledes stillaliggande galvanometertraden. Induktionen ägde sale- 

des enligt detta föreställningssätt rum i koppareylindern. Da 

deremot magneten och kopparcylindern roterade med samma 

hastighet at samma håll, kunde dessa anses vara fast förbundna 

med hvarandra, och induktionen skulle då ega rum i galvano- 

metertraden. Men dessa två induktioner ga enligt det före- 

gaende at motsatt häll. Strömmen borde således hafva ändrat 

1) I Hr WIEDEMANS verk: Die Lehre vom Galvanismus und Elektromagnetismus, 

2:dra uppl, 2:dra bandet, 2:dra afdeln. sid. 40 finnes felaktigt uppgifvet, att 

den induktionsström, som uppkommer, då magneten hålles fast och cylindern 

ensamt roterar, går i motsatt riktning mot den ström, som uppstår, då båda 

rotera tillsammans. Emedan denna uppgift stod i strid med hvad den af mig 

framstälda theorien fordrade, gaf detta mig anledning att rådfråga PLUCKERS 

originalarbete, då misstaget genast upptäcktes. 
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riktning vid öfvergangen från det ena försöket till det andra; 

hvilket deremot, såsom vi hafva sett, ingalunda var fallet. 

Häraf följer således, att den föreställning, som man bildat sig 

sig om det fysiska förloppet vid den unipolära induktionen, 

ingalunda kan vara riktig, emedan den strider mot erfarenheten. 

Vid PLÜCKERS försök förblef induktionsströmmen både till 

riktning och styrka densamma, antingen magneten roterade eller 

icke. Magnetens rotation astadkom således ingen inducerande 

kraft. Såsom ofvanföre anfördes, har Herr NEUMANN visat, att 

den af mig framstälda unitariska theorien leder till samma re- 

sultat. Denna theoris resultat uti ifrågavarande hänseende be- 

kräftas således af erfarenheten. 

Herr NEUMANN anför i den nämnda uppsatsen, att, om det 

antages, att två särskilda elektriska fluida existera, man lätt 

kan bevisa, att genom rotationen uti ifragavarande fall en indu- 

cerande kraft uppstår. Om detta verkligen är en konseqvent 

följd af det gjorda antagandet, sa har man, pa grund af PLUC- 

KERS försök, derigenom erhållit ett nytt bevis derpa, att anta- 

sandet af två elektriska fluida leder till ett resultat, som mot- 

säges af erfarenheten. 

För att icke göra denna replik allt för lang, vill jag endast 

i korthet antyda, huru den unipolära induktionen förklaras enligt 

den unitariska theorien, och jag utgar dervid från de allmänna 

principer för induktionen, som finnas framstälda i min af handling: 

Theorie des phenomenes éelectriques 1). 

En molekyl af ethern (det elektriska fluidum) befinner sig 

i hvila, om den repelleras lika mycket från alla hall, och in- 

duktionsströmmen består i ingenting annat än i etherns öfver- 

| gang från ett jemnvigsläge till ett annat. Vi tänka oss två 

liniära ledare a och b, som befinna sig i närheten af hvarandra. 

Om ingen ström genomgår någondera af dessa ledare, så re- 

pelleras de i deras porer befintliga fria ethermolekulerna lika 

mycket från alla håll och befinna sig derföre i hvila. Resul- 

tanten af alla repulsionerna på en och samma ethermolekul är 

!) K. Vetenskaps-Akad:ns Handlingar, B. 12, N:o 8. 
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da lika med noll. Om nu en ström af en eller annan orsak 

uppkommer i a, sa erfara de fria ethermolekulerna i b en re- 

pulsion från denna sida, som är olika med repulsionen från 

nagon af de öfriga sidorna. Repulsionerna, som utöfvas på en 

och samma ethermolekul. fa då en resultant, som icke är lika 

med noll, och komponenten af denna resultant utefter ledarens. 

längdriktning söker att försätta den fria ethern i rörelse i denna 

direktion. Men, såsom jag i den nämnda afhandlingen visat, 

är det blott en del af den i kroppens porer befintliga ethern, 

som är fri; den öfriga är kondencerad omkring kroppens egna 

molekuler. Dessa etherlagers täthet beror pa den repulsion de 

erfara från den omgifvande ethern, och växer, da denna repul- 

sion tilltager !). Tätheten af de etherlager, af hvilka kroppens 

egna molekuler äro omgifna, blir således större pa den sidan, 

från hvilken den större repulsionen verkar. Deras täthet är 

derföre större pa den sidan, som är vänd mot det hall, hvari- 

från den fria etherströmmen kommer. Dessa etherlager utöfva 

naturligtvis en repulsionsverkan på de fria, 1 rörelse befintliga, 

ethermolekulerna, » och resultanten af denna repulsion söker att 

minska den hastighet, som de fria ethermolekulerna äga, emedan 

denna resultant verkar i motsatt led mot den fria etherströmmen. 

Då etherlagrens täthet på den sidan, som är vänd emot ether- 

strömmen, hunnit tillräckligt tillväxa, blir repulsionen från dessa 

på den fria ethern så stor, att denna kommer i hvila. De fria 

ethermolekulerna hafva då uppnätt sina nya jemnvigtslägen, och 

induktionsfenomenet är slutadt. Om den verkan på den fria 

ethern i ledaren b, som utgar från strömmen i ledaren a, kallas 

7, och den verkan på densamma, som härrör från etherlagrens 

tillväxt, för R, så har nu R blifvit lika stor med I. Om nu 

strömmen i ledaren a upphör, så drifver R den fria ethern i 

motsatt riktning mot förut, och man får derigenom en induk- 

tionsström i motsatt riktning mot, men af samma styrka som 

den förra. Vid den första induktionen tillväxer repulsionen R 

fran R=o till R=J, och vid den sista aftager densamma 

1) Theorie des phenomenes Electriques, sid. 7. 
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fran sistnämnda värde till noll. I den nämnda afhandlingen har 

blifvit visadt, att man pa detta sätt erhäller induktionsströmmar, 

som, hvad bade riktningen och storleken beträffar, öfverens- 

stämma med erfarenheten !). 

Förhållandet blir detsamma, om man i stället för en ström 

i ledningen a, låter magnetism uppkomma eller försvinna uti en 

elektromagnet, som är belägen i närheten af-b. Att induktions- 

strömmar måste uppkomma i ledningen b, om en ström eller 

magnet. bada af konstant styrka, närmas till eller aflägsnas fran 

b, är af det nu sagda tydligt af sig sjelft. 

Pa grund af det föregaende kan en induktionsström fram- 

kallas pa tva olika sätt, nemligen antingen derigenom att den 

inducerande kraften I ökas eller minskas, eller pa det sätt att 

repulsionen % förändras. Förändringen af /astadkommes der- 

igenom, att strömmens eller magnetens styrka ökas eller minskas; 

eller, om denna förblir konstant, att de aflägsnas ifrån eller 

närmas intill induktionsbanan. Hvad deremot förändringen af 

R angår, sa kan denna uppsta derigenom, att en del af induk- 

tionsströmmens ledningsbana försättes 1 rotation, under det att 

den öfriga delen deraf förblir i hvila. Det beror på rotationens 

riktning, huruvida Ä% växer eller aftager, det vill säga blir större 

eller mindre än /. Jemnvigten blir derigenom störd och en 

induktionsström‘uppkommer, som varar lika länge som bandelen 

roterar. Den unipolära induktionen är en induktion af det se- 

nare slaget. 

Vi vilja härtill foga några ytterligare anmärkningar. Om 

magnetism framkallas i en stal- eller jerneylinder, så uppstar i 

samma ögonblick induktionsströmmar i magnetens massa. Dessa 

induktionsströmmar upphöra, så snart magnetismen blifvit kon- 

stant. De etherlager af hvilka magnetens egna molekuler äro 

omgifna, hafva da så mycket hunnit tillväxa i tjocklek på den 

sidan, hvarifrån strömmarne komma, att repulsionen från dessa 

lager på de ankommande ethermolekulerna bringa dessa senare 

i hvila. Etherlagrens repulsionskraft har då blifvit lika stor 

') Theorie des phenomenes €lectriques, sid. 64. 
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med magnetens inducerande kraft. Sedan eylindern blifvit mag- 

netisk, innehar således ethern i densamma andra jemnvistslägen 

än da den är omagnetisk. Da magnetismen upphör, föras ether- 

molekulerna af etherlagrens repulsionskraft i motsatt riktning 

och återvända till sina ursprungliga jemnvistslägen. 

Om magneten är fullkomligt cylindrisk och dess magnetism 

fullt symmetriskt fördelad omkring dess geometriska axel, så 

inverkar han lika starkt på en närliggande ledare, antingen han 

är 1 hvila eller roterar omkring sin axel. Hvarken dess magne- 

tiska moment eller afstandet till ledaren har genom rotationen 

undergatt nagon förändring, Magnetens rotation omkring axeln 

kan således icke direkt framkalla någon induktionsström, men 

den astadkommer indirekt en sådan, i fall den roterande mag- 

neten sjelf utgör en del af strömmens ledningsbana. Det är ej 

inducentens rotation, utan rotationen af en del af ledningsbanan, 

som gifver upphof till induktionsströmmen. 

2. 

Herr Doktor G. BAUMGARTNER har mot den af mig fram- 

stälda unitariska theorien för de elektriska fenomenen gjort den 

anmärkningen, att densamma synes sta i strid med det anta- 

gandet, att det absoluta tomrummet icke äger någon lednings- 

förmåga för den galvaniska strömmen !). För bemötandet af 

denna anmärkning torde det vara tillräckligt att anföra följande: 

Det är en bekant sak, att det skenbara elektriska lednings- 

motståndet hos en gas minskas, då gasen förtunnas, ända till 

dess att förtunningen uppnätt en viss gräns, hvarefter lednings- 

- motstandet vid fortsatt förtunning ater börjar tilltaga. Den 

oräns, hvarvid denna omkastning sker, beror på formen af det 

kärl, hvari gasen inneslutes, och dessutom pa elektrodernas be-" 

skaffenhet. Detta allt ger tydligen tillkänna, att man här har 

att göra icke med ett enkelt fenomen, utan med ett mycket 

sammansatt, hvars särskilda momenter ännu pa langt när icke 

äro tillräckligt kända. Att häraf sluta, huru det absoluta tom- 

1) Pogg. Ann. B. 154. 
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rummet, som icke kan på fysikalisk väg framställas, förhåller 

sig, är utan tvifvel en omöjlighet. Herr HITTORFS omfattande 

undersökning visar tydligen, huru invecklad denna fråga är). 

Han fann nemligen bland annat, att det galvaniska motstånd, 

som luften visade vid stark förtunning, till den hufvudsakligaste 

delen berodde på ljuset omkring kathoden, men var under vissa 

förhållanden nästan oberoende af afstandet mellan polträdarne. 

Motståndet visade sig äfven under föröfrigt lika förhållanden 

väsentligen bero af kathodens längd och af det ämne, hvaraf 

den bestod. Utgjordes kathoden t. ex. af aluminium var mot- 

ståndet fyra ganger mindre än om den bestod af silfver eller 

platina. Motståndet i det positiva ljuset aftog kontinuerligt, då 

gasen mer och mer förtunnades, hvaremot motständet omkring 

den negativa polen tilltog. Detta allt visar, att det skenbara 

motstånd, som en ström synes erfara vid genomgången af ett 

luftförtunnadt rum, pa langt när icke uteslutande beror af gasens 

ledningsmotstånd, i samma bemärkelse fattadt, som då fråga är 

om fasta och flytande ledare, och att man således omöjligen 

deraf kan sluta sig till, huru ledningsmotstandet i det absoluta 

tomrummet förhåller sig. 

1) Pogg. Ann. B. 136. 
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Meddelanden frän Upsala kemiska Laboratorium. 

4. Om «e Nitronaftalinsulfonsyra och dess derivater. 

Af P. T. CLevr. 

[Meddeladt den 10 November 1875 ] 

Under sina utförliga och vigtiga undersökningar öfver naf- 

talins derivater framstälde LAURENT !) genom behandling af 

nitronaftalin med rykande svafvelsyra en nitrosulfonsyra, som 

äfven skall erhållas genom inverkan af salpetersyra på naftalin- 

sulfonsyra. Öfver denna syra finnas endast få uppgifter. Sa skall 

den genom reduktion gifva naftionsyra eller den amidonaftalinsul- 

fonsyra, hvilken af PIRIA erhölls genom inverkan af surt ammonium- 

sulfit på nitronaftalin. Några af nitronaftalinsulfonsyrans salter, 

bland hvilka dock endast kalciumsaltet synes hafva blifvit ana- 

lytiskt undersökt, hafva af LAURENT blifvit beskrifna. 

Uti Berichte der Deutsch. Chem. Gesellsch. 1874 sid. 1367 

finnes af ERNST SCHMIDT och BERNH. SCHAAL en uppsats 

öfver naftylamins sulfonsyror, hvari äfven lemnas några få upp- 

gifter . om nitronaftalinsulfonsyran och dess reduktionsprodukt 

amidonaftalinsulfonsyran, som uppgifves ej vara identisk med 

PIRIAS naftionsyra. Denna korta uppsats blef mig bekant först 

sedan en stor del af mina nedan anförda undersökningar voro 

utförda, hvarför jag ej ansåg mig böra afsluta mina arbeten, 

fastän de nämnda författarne utlofva fullständigare meddelanden 

i framtiden. De få undersökningar, som föreligga öfver naftalins 

nitro- och amidosulfonsyror samt deras derivater, föranledde mig 

att at dem egna en utförligare granskning. Jag gjorde till min 

!) GERHARDT, Traité de Chimie organique, T. III, pag. 457. 

x 
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uppgift att undersöka om de nitronaftalinsulfonsyror, som bildas 

genom inverkan af salpetersyra pa de bägge kända isomeriska 

naftalinmonosulfonsyrorna, äro identiska eller isomeriska sins 

emellan eller med den af nitronaftalin och svafvelsyra erhållna. 

Jag ville sedan genom inverkan af reduktionsmedel framställa 

amidonaftalinsulfonsyror och jämföra dessa med naftionsyran 

samt den genom inverkan af svafvelsyra på naftylamin erhållna 

amidosulfonsyran. Det var ytterligare min afsigt att af amido- 

derivaterna framställa diazoföreningar och af dessa oxisulfonsyror 

och bromsulfonsyror. De förra skulle genom smältning med 

alkali öfverföras till tvåatomiga fenoler af naftalin de senare 

till dicyannaftalin, hvarur jag genom behandling med en lösning 

af kali i alkohol ville erhålla dikarbonsyror af naftalin. Genom 

detta arbete hoppades jag kunna erhålla isomeriska tvaatomiga 

fenoler och dikarbonsyror af naftalin, i hvilka de vätet substi- 

tuerande radikalerna OH och COOH borde intaga samma in- 

bördes läge. Härigenom skulle erhållas en fast utgångspunkt 

för ordnandet af de talrika isomeriska naftalinderivaterna. Den 

vidsträckta uppgiften för mina undersökningar måste naturligtvis 

taga i ansprak mycken tid, hvarför jag ännu ej mer än till en 

del uppnått det föresatta malet. Jag har sålunda afslutat under- 

sökningen af de nitrosulfonsyror, som kunna erhällas genom im- 

verkan af svafvelsyra på nitronaftalin och af salpetersyra på « 

och 8 naftalinsulfonsyrorna. Det har deraf visat sig, att den 

af nitronaftalin och svafvelsyra beredda nitrosulfonsyran är full- 

komligt identisk med den af salpetersyra och & naftalinsulfon- 

syran erhållna, men deremot ej identisk med den syra, som er- 

hålles af 8 naftalinsulfonsyran. 

Jag har vidare funnit, 1 öfverensstämmelse med SCHMIDT 

och SCHAAL, att den genom inverkan af svafvelsyra pa naftyl- 

amin erhållna amidosulfonsyran är den samma som PIRIAS 

naftionsyra och olika med de amidosulfonsyror, hvilka erhallas 

senom reduktion af nitrosulfonsyrorna. Det har vidare lyckats 

mig att framställa den tvaatomiga fenol af naftalin, hvilken 

motsvarar « nitronaftalinsulfonsyra, eller den sulfonsyra, som 
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erhälles af nitronaftalin och svafvelsyra eller af salpetersyra och 

a naftalinsulfonsyra. En mot samma nitrosulfonsyra svarande 

bromsulfonsyra har äfven erhållits, men har ännu ej blifvit nog 

utförligt undersökt. Likaledes har jag af naftionsyra erhållit en 

dioxinaftalin. 

För närvarande kan jag derför lemna redogörelse endast 

för den fullständigt undersökta « nitrosulfonsyran och dess de- 

rivater, men hoppas inom kort få meddela resultaten af mina 

fortsatta arbeten. Af de tvänne mig bekanta nitronaftalin- 

sulfonsyrorna benämner jag den, som erhålles af nitronaftalin 

och svafvelsyra « nitronaftalinsulfonsyra. 

« Nitronaftalinsulfonsyra. 

Denna syra erhålles om nitronaftalin öfvergjutes med rykande 

svafvelsyra. Massan upphettas af sig sjelf, och betydliga mäng- 

der nitronaftalin upplösas till en först purpurfärgad, sedan svart 

vätska. Man lemnar lösningen en dag på vattenbad och ut- 

blandar den, sedan den blifvit afkyld, med en lika volym vatten, 

da öfverskott af nitronaftalin, svartfärgad af förkolade ämnen 

utfälles.. Under det lösningen kallnar, utkristalliserar större de- 

len af nitronaftalinsulfonsyran i form af mörkt färgade, sma 

slittrande, rombiska taflor, hvilka uppsamlas pa linnedukar och 

genom utpressning befrias fran den svarta, starkt sura moder- 

Iuten. Den orena syran löses 1 hett vatten; den svarta lösnin- 

ningen filtreras genom linne från olöst nitronaftalin och olösliga 

svarta ämnen. Derefter afdunstas den och lemnas att kristalli- 

sera. Man erhåller sålunda en ganska oren syra, som utpressas. 

och omkristalliseras ett par gånger och slutligen affärgas med 

blodlutkol. Syran anskjuter vid afsvalning af en i värme mättad 

lösning 1 form af ganska långa och platta, glänsande och halm- 

gula prismer, hvilka innehålla kristallvatten. Den är ganska 

lättlöslig i vatten, både i kallt och varmt, men betydligt mera 

löslig i hett än i kallt vatten. Lösningen har en sur och der- 
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jämte intensivt bitter smak. I utspädd svafvelsyra är syran 

mycket svårlöslig, så att, om en kall och mättad lösning i vatten 

blandas med svafvelsyra, en kristallgröt uppstår. Detta för- 

hållande möjliggör syrans framställning, utan att man genom 

mättning med baryt eller blyoxid behöfver skilja den från in- 

blandad svafvelsyra. Syran löses lätt i alkohol, deremot mindre 

lätt i eter. Upphettas syran på platinableck, smälter den till 

en bernstensgul vätska, som antändes, brinner med sotande laga 

och qvarlemnar en ymnig återstod af kol. Syran vittrar hastigt 

öfver svafvelsyra och förlorar dervid 2 molekyler kristallvatten 

eller 10.75 procent (beräknadt 11.08). Den öfver svafvelsyra 

torkade syran, som sålunda innehåller 2 mol. kristallvatten, ana- 

lyserades. Upphettas den öfver svafvelsyra torkade syran i luft- 

bad till 100°, bortga de återstående tvänne molekylerna kristall- 

vatten så när som på ett par procent, som envist qvarhållas. 

Öfver svafvelsyran torkad nitronaftalinsulfonsyra gaf vid 

analys: 

a. 0.2648 gr. gaf vid förbränning 11.3 kubikcent. qväfgas, 

mätt öfver vatten af 17” och vid bar. trycket 759 m.m. 

b. 0.3992 gr. gaf 0.6013 gr. CO, och 0.1386 or. H3O. 

c. 0.2608 gr. gaf 0.2090 gr. Ba SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

a. b. c. 

(Oise —— 41.08 —— 120 41.52 

In Wrede == 3.80 —L 11 3.81 

UNMERE RER 5.16 = u 14 4.84 

Sn — -— 11.00 32 NON 

(Ölksarsgsso - 112 38.76 

289 100.00. 

Salter af « nitronaftalinsulfonsyra. 

Nitronaftalinsulfonsyra är en tämligen stark syra och ut- 

drifver med lätthet kolsyra ur karbonater. Salterna äro alla mer 

eller mindre lösliga i vatten och utmärkas af stor benägenhet 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 1875, N:0 9. 17 

satt kristallisera. De äro ganska beständiga och kunna utan att 

sönderdelas upphettas till 200”. Vid stark upphettning detonera 

de svagt. De äro till färgen ljusgula, men antaga i solljuset 

brunaktig färg. 

Kaliumsaltet — 2[C,,H,(N0,)$0,K] + H,O — anskjuter 

vid afsvalning af en 1 värme mättad lösning 1 sexsidiga, tunna, 

men 'stundom ganska stora, halmgula taflor, som lätt lösas i 

hett vatten, men erfordra 47 delar vatten af 15” för att lösas. 

a. 0.5383 gr, gaf 0.1593 or. K, SO,.. 

b. 0.4105 gr. gaf 0.1210 gr. K, SO,. 

c. 0.3171 gr. förlorade genom upphettning till 140° 0.0090 

gr. samt gaf 0,0926 gr. K,SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
a. b. c. 

OR he 13.29 13.23 13211 13.00 

EBD. N en 1119784 3.00. 

Amoniumsaltet — 2 [C,, H; (NO3) SO,NH, | + 3H,0 — kri- 

stalliserar i svagt gula, böjliga nalar, som lätt lösas i hett vatten, 

men tämligen svart i kallt vatten, sa att en het, mättad lösning 

vid afsvalning stelnar till en kristallgröt. Vid förvaring öfver 

svafvelsyra förlorar saltet sitt kristallvatten (beräknadt 9.09 

procent; funnet 8.89). 

Öfver svafvelsyra torkadt salt gaf vid analys: 

a. 0.2483 gr. gaf 22,25 kubikcent. qväfgas, mätt öfver 

vatten af 20” och under bar.trycket 760 m.m. 

b. 0.1838 gr. gaf 0.2954 gr. CO, och 0.0744 gr. H,O. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

Novas res 
(CYRIL — 43.82 120 44.44 

ER NEE MEERE — 4.49 10 3.70 

SEA — 32 

OR ae — -— 80 

270. 
Natriumsaltet — 2 [C,, H; (NO,) SO; Na] + H,O — an- 

skjuter vid afsvalning ur en varm och koncentrerad lösning i 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Ärg. 32. N:o 9. 
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ljusgula, platta, rosettlikt grupperade och silfverglänsande taflor 

eller platta nålar, som äro mycket lättlösliga i vatten. Saltet 

vittrar ej öfver svafvelsyra och förlorar ej kristallvatten vid 100°. 

Analyser: 

I. 0.3690 gr. förlorade vid 230° 0.0120 gr. och gaf 0.0895- 

er. Na, SO,. VÄN 

II. 0.6672 gr. förlorade vid 230° 0.0245 gr. 

III. 0.2423 or. gaf 0.0594 or. Na, SO,. 

I procent: Funnet. -Beräknadt. 
AT II. II. 

Ne NE 7.86 BEE 9700, 00 BO 
HOUR 305. hr ra 

Silfversaltet — C,H, (NO,)SO, Ag — erhölls genom syrans: 

mättning med silfverkarbonat samt den ljusgula lösningens af- 

dunstning i lindrig värme. Saltet anskjuter i citrongula, glän- 

sande och tunga kristaller, som likna romboedrar. Det för- 

ändras ej i ljuset och förlorar intet j vigt, om det upphettas 

till 220°. Saltet är ganska svarlösligt i kallt vatten, löses der- 

emot tämligen lätt 1 kokande vatten. 

Analyser: 

a. 0.7055 gr. gaf 0.2795 gr. Ag Cl. 

b. 0.3195 gr. gaf 0.1272 gr. Ag Ol. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
a. b. 

AARAU hans 29.82 29.96 30.00. 
Silfversaltets kristallform har blifvit undersökt af Dr. HALDOR 

ToPSoE, som derom meddelat följande: 

Monoklinisk a:b:c = 1.1521:1:1.1764 ac = 76° 20.5". 

Saltet krystalliserer i smaa, svagt gulfarvede klare, dia- 

mantglindrende Kombinationer af Formerne: 

(001). (110). (111). (201). (100). (011). 

Krystallerne ere hyppigst tavleformige efter Basis; dog ikke 

sjeldnet med Prismefladerne og Basis udviklede i Ligevazgt. Fla- 

derne af Formerne (100) og (201) stedse meget svagt udviklede; 

de förste savnes i Reglen. Formen (011) er kun iagttaget paa 

en enkelt Kıystal. 
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Fladerne spejle fortrinligt, men give hyppigt flere Billeder. 

Hovedvinklerne ere: | 

Iagttaget. Beregnet. 

ÖL Öns 96° 24' 96° 27’ 

OS OR NA 83° 31’ 83° 33 | 

f001 N EN 30” 57 » 

\ODIESEII-. SLR 59° 13' » 

(OO: 201 59° 59 60” 4 

DL EI 76° 30’ 76° 20.5 

jar SO BEN 50° 12 50° 15’ 

MZORESUN ra sors ADS) 41° 57 

l110 Eee 92° 10" 92° 12 

KRAUT NSS. Rn... er 4 80° 54. 

Bariumsaltet — |C,,H, (NO,) SO,), Ba + 3H,O — kri- 

stalliserar vid afsvalning af en kokande het lösning i platta, små 

nålar, vanligen grupperade till bollar. Det är mycket svårlösligt 

1 kallt vatten. En del salt erfordrar vid 15” 550 delar vatten 

för att lösas. I hett vatten är det äfven tämligen svarlösligt. 

0.3672 gr. förlorade vid 100° 0.0080 gr. och vid 210°—220° 

0.0200 gr. samt gaf 0.1260 gr. Ba SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

Dee 20.18 Saal 

Eon 7.73 ST 

Kalciumsaltet — |C,, He (NO,) SO,]) Ca + 2H,0 — kri- 

stalliserar uti tunna, platta och perlemorglänsande blad, förenade 

till halfsferiska massor. Det är tämligen lättlösligt i hett vatten 

och svårlösligt i kallt. Det vittrar ej öfver svafvelsyra och för- 

lorar sitt kristallvatten vid 230”, hvilken värmegrad ligger nära 

den, då saltet sönderdelas. Någon tillförlitlig vattenbestämning 

kunde derför ej utföras. Vid upphettning af saltet i luftba 

ash CAI > 
| e 

till nämnda temperatur bortgick 6.14 procent, under det 

fordrar 6.21 procent. 
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Analyser: 

a. 0.3024 gr. gaf 0.0725 gr. Ca SO,. 

b. 0.3205 gr. gaf 0.0755 gr. Ca SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
b 

rl 7.05 6.93 6.90. 

Blysaltet — [C,,H, (NO,) SO,, Pb+3H,0 — kristalli- 

serar i tunna, väl utbildade platta prismer eller taflor af gul 

färg. Det löses tämligen lätt i hett vatten, men är svårlösligt 

i kallt vatten. Vid 200° förlorar saltet 2 mol. H,O. 

Analyser: 

I. 0.4593 gr. gaf 0.1777 gr. Pb SO,. 

II. 0.2769 gr. gaf 0.1084 gr. Pb SO,. 

III. 0.4100 gr. förlorade vid 200°—210° 0.0195 gr. och 

gaf 0.1655 gr. Pb SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
I. II. II. 

BbioAsein 1.01 26.43.2267 arha 27.06 
20 — 0.2 54.06 4.71. 

Magnesiumsaltet — [C,, H, (NO,) SO,» Mg + 6H,O — an- 

skjuter i tunna, sexsidiga, perlemorglänsande taflor, grupperade 

till bollar. Det löses lätt i vatten, vittrar ej öfver svafvelsyra. 

Vid upphettning till 150° förlorar det hälften af sitt kristall- 

vatten och först öfver 200” den andra hälften. 

Analyser: 

a. 0.3190 gr. förlorade vid 225° 0.0510 gr. H,O och gaf 

0.0622 gr. Mg SO,. 

b. 0.3874 gr. förlorade vid 225° 0.0614 gr. H,O och gaf 

0.0745 gr. Mg SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
a. 5 

Mö EUS EV 3.90 3,84 ST 
ESKS 15.98 15.85 16.98. 

Mangansaltet — [C,, Hs (NO,) SO,» Mn +2H,0 — kri- 

stalliserar i tämligen lättlösliga, platta sexsidiga blad och fjäll 
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af smutsgul färg. Det förlorar kristallvatten hvarken vid tork- 

ning öfver svafvelsyra eller vid 100°. 

Analyser: 

a. 0.3492 gr. förlorade vid 215° 0.0202 gr. och gaf 0.0907 

er. Mn SO,. 

b. 0.3750 gr. förlorade vid 215° 0.0200 gr. och gaf 0.0958 

gr. Mn SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
a. b. 

INITIERAS TE SRA Ta 9.46 9.30 3.24 

1al KORAN EEE ah 5.18 - 5.33 6.05. 

Kopparsaltet — [Co Hg (NO,) SO,) Cu + 4 H,O — kri- 

stalliserar i platta och glänsande, grönaktigt bla prismer, som 

ej vittra öfver svafvelsyra. 

Analyser: A 

a. 0.4364 gr. förlorade vid 210° 0.0476 gr. och gaf 0.0547 

er. Cud. 

b. 0.4553 gr. förlorade vid 210° 0.0507 
gr. Cu OQO. 

or. och gaf 0.0564 Lo) 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
a 

en. Mo sg 9.92 
ER) lei 10.91 11.14 11.26. 

Zinksaltet — [C,, H, (N0O5)S03], Zn + 6H,0O — bildar lätt- 

lösliga, bladiga kristaller, hvilka vittra öfver svafvelsyra och 

dervid förlora 4 mol. H,O. Vid upphettning till 100° förlorar 

saltet. 4 mol. H,O (funnet 10.38 procent; beräknadt 10.64); de 

tvänne återstående vattenmolekylerna bortgå vid 200°—210°. 

Analys a material torkadt vid 100°: 

0.2400 gr. förlorade vid 200°—210° 0.0124 gr. H,O och 

gaf 0.0326 gr. ZnO. 
I procent: Funnet. Beräknadt. 

VAR NT SAN: 10.90 - 10.75 

HOSE er 5.17 5.95. 



= 

22 CLEVE, OM & NITRONAFTALINSULFONSYRA OCH DESS DERIVATER. 

oe Nitronaftalinsulfonsyrans etyleter. 

Cyo He (so. ONCE 

Om syrans silfversalt uppvärmes i vattenbad med ett öfver- 

skott af jodetyl, utfälles jodsilfver. Öfverskottet af jodetyl från- 

destilleras och återstoden utkokas med alkohol. Vid den filtre- 

rade lösningens afsvalning utkristalliserar etyletern. Den ut- 

pressas och omkristalliseras. Man erhåller sålunda små, gulhvita, 

till knippen förenade nålar eller platta och sneda prismer med 

tvåytig tillspetsning. Genom omkristallisering ur eter erhåller 

man större, prismatiska, väl utbildade: kristaller. Föreningen 

löses lätt i kokande alkohol, är deremot svårlöslig i kall alkohol. 

I kokande eter är den mindre lättlöslig och i vatten är den 

så godt som olöslig. Den smälter vid 101” till en klar, gul 

vätska, som vid afsvalning stelnar till en kristallmassa. Vid 

upphettning pa platinableck smälter den, afdunstar, antändes 

och brinner med sotande låga. 

Analyser: 

a. 0.3033 gr. gaf vid förbränning 0.5660 gr. CO, och 

0.1068 gr. H,O. 
b. 0.4170 gr. gaf 20.5 kubikcent. qväfgas, mätt öfver 

vatten af 22° och under bar.trycket 760 m.m. 

c. 0.2365 gr. gaf 0.2000 gr. Ba SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

RE ENT EN 50.91 144 51.25 

El Ban NERVER 3.91 11 3.91 

INT BEN. N 5.56 14 4.98 

ie. a 11.61 32 11.39 

ICH (28.01) 80 28.47 
100.00. 281 100.00. 

@ Nitronaftalinsulfonsyrans klorid. 

CoH A en 

Om man på ett sandbad lindrigt uppvärmer en blandning 

af lika delar fosforpentaklorid och syrans kaliumsalt, smälter 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:0o 0,28 

blandningen till en olja, som vid afsvalning stelnar. Reaktions- 

"produkten tvättas med kallt vatten och löses i kokande eter, 

vid hvars afsvalning kloriden utkristalliserar i ljusgula, glittrande 

nålar. Kloriden löses tämligen lätt i het eter. Den smälter 

vid 113°. 

Analyser: 

a. 0.4756 gr. gaf vid förbränning 0.7715 gr. CO, och 

0.1052 gr. H,O. 

b. 0.4790 gr. gaf efter upphettning med kalk 0.2519 gr. 

Ag Cl. 

c. 0.4447 gr. gaf 19.5 kubikcent. qväfgas, mätt öfver vatten 

af 13” och under bar.trycket 768 m.m. 

d. 0.3000 gr. gaf 0.2640 gr. Ba SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

(CEST 44.24 120 44.20 

>... 2.46 6 2.21 

N 5.23 14 5.15 

DAN 12.08 32 11.79 

Ol 22.24 13.00 33 HOT 

ÖRE (22.99) 64 23.58 
100.00. 271.5 100.00: 

ce Nitronaftalinsulfonsyrans amid. 

CoH; a NH,. 

Amiden erhålles, om man uppvärmer kloriden med kaustik 

amoniak. Sedan produkten blifvit uttvättad med vatten och 

torkad, löses den i kokande alkohol. Vid lösningens afsvalning 

utkristalliserar amiden i gulaktigt hvita, tunna och platta prismer. 

De lösas ej 1 vatten, ganska svårt i kall alkohol, lättare i ko- 

kande alkohol; i eter är amiden svarlöslig. 

Analyser: | : 

a. 0.3587 gr. gaf 0.6366 gr. CO, och 0.1133 gr. H,O. 

b. 0.3649 gr. gaf 33.5 kubikcent. qväfgas mätt öfver vatten 

af 13° och under bar.trycket 769 m.m. 

c. 0.2105 gr. gaf 0.1940 gr. Ba SO,. 
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I procent: Funnet. Beräknadt. 

BEA 48.37 120 47.62 

FIS 3.01 8 3.17 

IN 10.96 28 11.11 

Seen 12.66 32 12.70 

Oak (24.50) 64 - 25.40 
100.00 252 100.00. 

ce Amidonaftalinsulfonsyra. 
NH, 

Cr Hj I . OH. 

« nitronaftalinsulfonsyrans - Om 

svafvelan:onium, afsätter sig svafvel och man erhåller en brun- 

amoniumsalt kokas med 

aktigt gul lösning, som vid öfvermättning med HC] stelnar under 

utveckling af svafvelsyrlighet till en hvit gröt af amidonaftalin- 

sulfonsyra. Fällningen utpressas, löses i sodalösning, och lös- 

ningen filtreras fran olöst svafvel. Genom tillsats af klorväte- 

syra till den filtrerade lösningen utfälles syran ånyo. Den tvättas 

med Amidosyrau bildar ett hvitt, lätt 

pulver, sammansatt af mikroskopiska kristallnålar. 

vatten och utpressas. 

Den är en- 

dast obetydligt löslig i vatten. I luften oxideras den, i synnerhet 

i fuktigt tillstånd, och färgas dervid röd eller violett. Den liknar 

i detta afseende naftionsyran. 

Analys a material torkadt vid 100°. 

a. 0.3566 gr. gaf 0.1395 gr. H,O och 0.7086 gr. CO,. 

b. 0.5696 gr. gaf 0.2230 gr. H,O och 1.1204 gr. CO,. 

c. 0.2899 gr. gaf 16.5 kubikcent. qväfgas mätt öfver vatten 

af 18° och under bar.trycket 760 m.m. 

d. 0.2521 er. gaf 0.2618 gr. Ba SO, 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
a. b. c d. 

(CHESS 54.19 53.65 — 120 53.81 

ER aD Ba 9 4.04 

NER AM —— HA 60.56 — 14 6.28 

SL 14.26 32 14.35 

N = u m 48 21.52 

100.00. 
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Amidonaftalinsulfonsyran är en tämligen stark syra, som 

med baser gifver lättlösliga, 1 allmänhet väl kristalliserande salter. 

Salternas lösningar färgas i luften. De ega en svag, grönaktig 

fluorescens, väl skiljd från den vackra och intensiva blåa fluor- 

escens, som utmärker den isomeriska naftionsyrans salter. 

Salter af « amidonaftalinsulfonsyran. 

Kaliumsaltet — CH, (NH,)SO,K + H,O — anskjuter ur 

en koncentrerad lösning i fina, stjernformigt grupperade nålar. 

Det är högst lätttlösligt. Det vittrar ej öfver svafvelsyra, men 

förlorar allt vatten vid 100°. 

Analys: 

0.2822 or. gaf 0.0172 gr. H,O och 0.0840 gr. K, SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

So sknrse RSS RNA 13.36 14.01 

EROBERN. De ee 

Amoniumsaltet är mycket lättlösligt och kristalliserar i högst 

lättlösliga nålar. ; 

Natriumsaltet — CH; (NH,)SO,Na + H,O — bildar tunna, 

silfverhvita fjäll, sow äro ganska lättlösliga. De vittra ej öfver 

svafvelsyra och förlora icke kristallvatten vid 100, men väl vid 

140° (funnet 6.86 procent, beräknadt 6.84 procent). 

Analys å vattenfritt (vid 140° torkadt salt). 

0.3397 gr. gaf 0.0978 gr. Na, SO,. 
Funnet. Beräknadt. 

INGER EEE RARE DY SSK) 

Silfversaltet erhålles såsom en hvit, icke kristallinisk, i vatten 

svårlöslig fällning, som snart, äfven i mörker, svärtas af redu- 

ceradt silfver. 

Bariumsaltet — [C,,H,(NH,)SO, „Ba + 6H;O — är mycket 

lättlösligt och bildar små färglösa prismer, hvilka samlade i större 

mängd synas ega en blåaktigt grön färg. Saltet vittrar lång- 

samt öfver svafvelsyra och förlorar allt kristallvatten vid 100°. 

Vid 200° kolas det. 
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Analys: 

0.4635 gr. förlorade vid 100° 0.0725 gr. H,O och gaf 0.1533 

gr. Ba SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

Bay... aan 19.45 19.88 

BO: 2 LR 15.64 15.67. 

Kalciumsaltet — [C,, H, (NH,) SO,, Ca + 9H,O — kri- 

stalliserar i tunna, perlemorglänsande, triangelformiga blad, hvilka 

äro mycket lättlösliga i hett vatten, sa att en i värme mättad 

lösning vid afsvalning stelnar. Saltet vittrar hastigt öfver svafvel- 

syra, hvarvid det förlorar nästan allt kristallvatten. 

Analys: 

0.6365 gr. förlorade vid upphettning till 130° 0.1593 gr. 

och gaf 0.1300 gr. Ca SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

Ga. ee 6.00 6.19 

ROSE 25.03 25.08. 

Blysaltet — [C,,H, (NH,) SO,)»s Pb + 4H,O — är ganska 

lättlösligt och kristalliserar i tunna blad förenade till blomkols- 

lika massor. Saltet vittrar öfver svafvelsyra och förlorar dervid 

1 mol. H,O (funnet 2.23 proc., beräknadt 3.49 proc.). 

Analys: 

0.5266 gr. förlorade genom upphettning till 125° 0.0405 gr. 

och gaf 1756 gr. Pb SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

FubBe AN 28.12 28.63 

IE OR 9.49 9.96. 

Magnesiumsaltet — |C,,H,(NH3) SO, |» Mg + 8H,O — bildar 

färglösa, lättlösliga nålar, hvilka vittra obetydligt öfver svafvel- 

syra (förlust 3.76 procent). 

Analys: 

a. 0.5220 gr. förlorade vid 100°—105° 0.1130 gr. samt vid 

160” ytterligare 0.0095 gr. eller tillsammans 0.1225 gr. Af 

samma mängd erhölls 0.0995 gr. Mg SO,. 
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b. 0.7161 gr. förlorade öfver svafvelsyra 0.0269 gr. och 

vid 125° 0.1375 gr. (total. 0.1644 gr.). 

I procent: Fuunet. N Beräknadt. 
3 a. 

I RR ee 3.92 
eo, 123 4. 22.96 23.53. 

Kopparsalt. Om en lösning af ett kopparsalt blandas med 

en lösning af natriumsaltet, antager vätskan en intensiv, purpur- 

violett färg och stark fluorescens. Samtidigt utfällas glittrande, 

tunna nålar, hvilka, då de vid mikroskopisk undersökning syntes 

förorenade af amorfa gryniga ämnen, ej analyserades. 

oe Diazonaftalinsulfonsyra. 

Co He os / 

Om en af arseniksyrlighet och salpetersyra utvecklad ström 

salpetersyrlighet inledes i vatten och alkohol, hvari man uppslam- 

mat « amidonaftalinsulfonsyra, bildas inom kort mikroskopiska 

knippen af väl utbildade, smutsigt gula, nalformiga kristaller. Denna 

produkt är ifrågavarande diazoförening. Torkad är den ett lätt, 

gult pulver, som i ljuset antager mörkare färg. Den är ej sär- 

deles explosiv. Man kan utsätta den för ganska kraftiga slag, 

utan att explosion inträffar. Upphettas den på platinableck, för- 

puffar den likt krut och qvarlemnar volyminöst kol. Uppvärmes 

diazoföreningen med vatten, börjar qväfgas bortgå, långt innan 

vattnet kokar, och man erhåller en lösning af &« oxisulfonsyra, 

hvilken dock ej kunnat erhållas ren från ett samtidigt bildadt, 

intensivt rödt, fuksinlikt färgämne. Försök anstäldes att mätta 

syran med blykarbonat och utfälla blyet med svafvelväte, men 

hvarken på detta sätt eller genom kokning med blodlutkol kunde 

vätskan affärgas. Den erhållna oxisulfonsyrans salter blefvo derför 

ej studerade, utan neutraliserades syran med kali, hvarefter ur det 

lättlösliga kaliumsaltet « dioxinaftalin framstäldes genom smält- 

ning med kaliumhydrat. Upphettas diazoföreningar med brom- 

vätesyra, erhäller man en körsbärsröd lösning, som vid mättning 
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med kaliumkarbonat gifver ett svårlösligt, ännu ej undersökt 

kaliumsalt af en bromnaftalinsulfonsyra. 

Analys af diazoföreningen, torkad öfver svafvelsyra. 

a. 0.2996 gr. gaf vid förbränning 0.0843 or. H,O och 

0.5602 gr. CO,. 

b. 0.1769 gr. gaf 0.1821 gr. Ba SO,. 

ec. 0.2915 gr. gaf 30.5 kubikcent. qväfgas, mätt öfver vatten 

af 20° och under bar.trycket 757 m.m. 

I sprocent: Funnet. Beräknadt. 

DIE 51.00 120 51.28 

Ener. 3.12 6 2.56 

IN 11.90 280, 1.97 

Se al 14.13 32 13.68 

RS (19.85) 48 20.51. 
100.00. 234 100.00. 

« Dioxylnaftalin. 

OH 
Cn H, m 

Då nyss beskrifna diazoförening upphettades med vatten, 

utvecklades qväfgas och en intensivt röd lösning erhölls. Den 

afdunstades till ringa volym och upphettades med kaliumhydrat 

i en jernskål under ständig omröring. Sedan massan någon tid 

hållits i smält tillstånd, fick den svalna, hvarefter den löstes i 

kokande vatten. Den bruna lösningen gjordes sur med klorväte- 

syra, silades hastigt och skakades med eter. Dervid erhölls en 

brun, med liflig grön färg fluorescerande vätska, hvilken efter eterns 

afdestillering lemnade en brunaktigt gul, kristallinisk massa af 

oren dioxylnaftalin. Försök att genom omkristalliseringar ur 

eter, isättika o. s. v. rena den ledde icke till något särdeles 

fördelaktigt resultat, hvarför den sublimerades i kolsyreström. 

Föreningen erhölls sålunda ren, ehuru med ganska stor förlust 

af det sparsamma materialet. la 

« Dioxylnaftalin sublimerar i mycket långa, benzoösyrelika, 

platta och glänsande nalar, hvilka ega en fenolartad lukt. Vid 

försök att genom upphettning i kapillärrör bestämma smält- 
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punkten, befanns att den ännu ej vid 220° smälter. Redan 

vid lägre värmegrad började den delvis sönderdelas, hvarunder 

glasrörets väggar färgades bruna och slutligen så intensivt, att 

smältningen ej kunde iakttagas. 

Analys a material af tvänne beredningar. 

I. 0.1852 gr. gaf 0.5098 gr. CO, och 0.0875 gr. H,O. 
II. 0.2108 gr. gaf 0.5794 gr. CO, och 0.0996 gr. H,O. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 
IL II. 

(a 75.08 74.96 120 75.00 

Ben 15.95 2.5125 8 5.00 
or. (19.67) (19.79) 32 20.00 

100.00 100.00. 160 100.00. 

Dioxylnaftalin visar följande förhållanden. Den löses, ehuru 

svårt, af kokande vatten och utkristalliserar vid lösningens af-. 

 svalning i färglösa, små och hvita, tvärt afstympade prismer. 

Den löses lätt i alkohol, eter och kokande isättika, men svårt 

i toluol. Eterlösningen har en svagt blå fluorescens och färgas 

violettröd i luften. Fin med klorvätesyra genomdränkt tallsticka 

färgas af dioxylnaftalin grönaktigt blå. Kaustik amoniak löser lätt 

dioxylnaftalin. Lösningen uppsuper begärligt syre och färgas i luften 

först rosenröd sedan brunaktigt grön. Efter intorkning erhålles en 

mörkbrun massa, som vid behandling med vatten gifver en lös- 

ning, som i hög grad utmärkes af en praktfullt smaragdgrön. 

fluorescens. Natronlut löser dioxylnaftalin till en svagt gul vätska, 

som genom syreabsorption färgas brun. Dioxylnaftalins lösning 

i vatten gifver med jernklorid en gulhvit grumling, med koppar- 

sulfat ingen fällning, men vid kokning en brun, hartsartad kropp. 

Neutralt blyacetat gifver ingen fällning, men vid tillsats af amo- 

niak uppstår en ljusgul fällning. En lösning af neutralt kalium- 

kromat färgas vid kokning med dioxylnaftalin grön och grumlas. 

Lösningen af dioxylnaftalin verkar starkt reducerande. Sä fäller 

den kopparoxidul ur alkalisk kopparlösning, metalliskt silfver ur 

neutral lösning af silfvernitrat. Sättes salpetersyra till en varm 

lösning af dioxylnaftalin, färgas lösningen orangegul och grumlas 

af bruna, ej kristalliniska flockar. 
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Inverkan af salpetersyra på « Naftalinmonosulfonsyra. 

Upphettas genom kristallisering ur alkohol renadt blysalt 

af a« naftalinsulfonsyra med salpetersyra, försiggår nitreringen 

ganska lätt. Den- gula lösningen afdunstas 1 vattenbad och 

skiljes från utkristalliserande blynitrat, hvarefter man genom för- 

sigtig tillsats af utspädd svafvelsyra utfäller de sista spåren af 

blysalt. Den från blysulfat filtrerade lösningen afdunstas på 

vattenbad till sirapstjocklek och lemnas att kristallisera öfver 

kalihydrat.” Efter kort tid afsätta sig små knippen af gulhvita, 

mikroskopiska nålar, hvilka uppsamlas på en linneduk och genom 

pressning befrias från moderlut. Genom upplösning i hett vatten 

och kristallisering erhåller man syran ren i form af små, gul- 

aktiga fjäll eller platta prismer. Syran löses lätt i vatten och 

innehåller kristallvatten, hvaraf 11.23 procent hastigt bortga 

öfver svafvelsyra. Öfver svafvelsyra torkad syra motsvarar for- 

meln Ci, EH, (NO,) SO,H + 2H,O och den kristalliserade inne- 

håller följaktligen 4H,O. De efter torkning öfver svafvelsyra 

qvarvarande vattenmolekylerna bortgä, så när som på ett par 

procent, vid 100°. 

Analys a syra torkad öfver svafvelsyra. 

a. 0.3510 gr. gaf 0.5280 gr. CO, och 0.1359 er. se 0. 

b. 0.4174 gr. gaf 18 kubikcent. qväfgas, mätt öfver vatten 

af 20” och under bar.trycket 755 m.m. 

c. 0.2301 gr. gaf 0.1840 gr. Ba SO,. 

I procent: Funnet. Beräknadt. 

Ci. 41.03 120 41.52 

ER 4.30 11 3.81 

Neun... 4.91 14 4.84 

Se 10.98 32... 11.07 

Oase) 112 38.76 
100.00. ‚289 100.00. 

Syrans amoniumsalt bildar fina, böjliga, i hett vatten ganska 

lättlösliga nålar, hvilka vittra öfver svafvelsyra och dervid för- 

lora 7.96 proc. vatten. Natriumsaltet bildar tunna fjäll, som 

vid analys gåfvo 3.16 proc. H,O och 8.13 proc. Na, motsvarande 
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formeln: 2[C,,H;(NO,)SO,Na| + H,O, som fordrar 3.17 proc. 

H,O och 8.10 proc. Na. Blysaltet bildar svarlösliga, glänsande, 

gula fjäll. Silfversaltet anskjuter vid afdunstning i värme i gula 

rombiska taflor eller romboödrar. Ziyletern bildar ljust halm- 

gula nålar, som smälta vid 102°. 

Den nitrosulfonsyra, som erhålles genom nitrering af « 

naftalinsulfonsyra, är således i allo' öfverenstämmande med den 

som erhålles af nitronaftalin och svafvelsyra: På grund af dessa 

fakta kan man med bestämdhet sluta, att den dioxylnaftalin, 

som erhållits af « nitrosulfonsyran, innehåller en grupp OH på 

samma plats i naftalinmolekylen som radikalen NO, intager 1 

nitronaftalin, NH, i naftylamin (som uppstår genom reduktion 

af nitronaftalin), COOH uti & monokarbonsyran (som af A. W. 

HOFMANN erhållits af naftylamin), och som OH uti « naftol, 

| (hvilken uppstar af samma c« sulfonsyra som karbonsyran). Den 

andra gruppen OH måste intaga samma plats, som gruppen SO,H 

eger i & naftalinmonosulfonsyra. 

Enligt WICHELHAUS !) är det sannolikt, att NO, uti nitro- 

naftalin intager uti naftalinmolekylen 

CH CH 

ame? Y/N OH. 

4.HC CV CH.2. 

CH (CH 

samma plats som någon: af de med 1.2.3 eller 4 beteck- 

nade väteatomerna. Följaktligen måste bägge hydroxylgrupperna 

i @.dioxylnaftalin intaga samma plats som 1, 2, 3 eller 4. Att 

de icke förekomma i samma benzolgrupp, blir sannolikt deraf, 

att en dioxylnaftalin, der de bägge hydroxylgrupperna intaga 

ställningen 1 och 2 eller 3 och 4, borde vara en hydrokinonartad 

förening. Naftalins hydrokinon är framstäld af GROVES ?) och 

uppgifves smälta vid 176”. Det återstår då att antaga, att de bägge 

grupperna OH i &« dioxylnaftalin intaga ställningen 1:3 eller 1:4. 

2) Ann. Ch. u. Pharm. 152 p. 311, 1869. 
2) Ann. Ch. u. Pharm. 167 p. 358, 1873. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 9. 
Stockholm. 

Om utvecklingen af ett barometerminimum ätföljdt 

af åskväder i Sverige och Norge dagarne 14—20 

| Juli 1872. 

Af H. E. HAMBERG. 

[Meddeladt den 10 November 1875]. 

Tafl. XI, XI. 

Uti en uppsats i Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens 

Förhandlingar 1873 N:o 6 redogör Doktor R. RUBENSON för 

uppkomsten af ett barometerminimum i det inre af Sverige den 

11 Maj 1873 samt följer dess vidare utveckling och .framat- 

skridande under de följande dagarne. Resultatet af denna under- 

sökning uttrycker Herr RUBENSON salunda: Htt depressions- 

centrum bör betraktas såsom ett sekundärt fenomen, som under 

gynsamma förhållanden bildar sig på sådana ställen, der luften 

öfver en större yta förut blifvit förtunnad. Denna slutsats, 

ehuru, sasom det synes, dragen blott af nämnda fall, har all 

sannolikhet för sig. Herr RUBENSON skiljer sålunda mellan den 

första förtunningen öfver en större yta och sjelfva depressionens 

uppkomst. Den förra sätter han 1 förbindelse med barometer- 

maximas rörelser och anmärker, att kännedomen om lagarne och 

orsakerna till dessa sannolikt förutsätter studiet af det barome- 

triska tillståndet öfver en större yta än den vår verldsdel in- 

tager. - Orsakerna till det sekundära fenomenets uppkomst anser 

han deremot vara lättare att utröna. Någon förklaring öfver 

uppkomsten och fortvaron af det ifrågavarande centret angifves 

emellertid ej, blott en erinran göres, att hans gjorda iakttagelse 

icke behöfver stå i strid med den af flere utmärkte meteorologer 

hyllade åsigten om vattengasens betydelse, alldenstund vårt land 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 9. 3 
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eger tillräckligt manga och stora vattensamlingar, för att deras 

verkan skulle i nagon man ersätta hafvets. 

Till dessa Herr RUBENSONS iakttagelser har jag i denna 

uppsats velat anknyta några andra, hvilka med dem stå i ett. 

visst sammanhang, och möjligen ytterligare något belysa frågan 

om barometerminima. Under studiet af askvädren i Sverige år 

1872 har jag påträffat en åskvädersperiod 14—19 Juli af, sa- 

som jag tror, intresse dels derför, att den har att uppvisa de 

flesta askvädren under året på en dag spridda öfver hela Sverige, 

nemligen den 16 Juli, dels och isynnerhet derför, att denna. 

askvädersperiod noga sammanfaller med utvecklingen af ett ba- 

rometerminimum öfver den skandinaviska halfön. 

Det barometriska tillståndet i Europa strax före, under och 

efter dessa dagar var i korthet följande. Under den 9 och 10 

Juli råder medelhögt lufttryck öfver hela Europa. Under den 

10 och 11 stiger barometern något i Skandinavien och i syd- 

vestra Europa, och visar den 12 på morgonen omkring 765 

millimeter (högst i N). I W om England synes samma dag 

en depression med ett minimum af 752 m.m. i Valencia på Ir- 

land. Under den 12 och 13 börjar barometern att langsamt 

falla i Sverige; samtidigt framskrider depressionen åt öster, dock 

aftagande i djup, åtföljd af mulet väder och regn i England och 

uorra Frankrike. Kartan af den 14 (karta I)!) visar åter ett 

medelhögt barometerstånd öfver nästan hela Europa. Endast i W 

på Atlanten och i sydvestra Europa visar barometern ännu 765 

m.m. Den nu temligen svaga depressionen befinner sig öfver 

Danmark, norra Tyskland och södra Nordsjön. Om man undan- 

tager en svag depression i östra Ryssland och ett par barometer- 

linier af 765 m.m. öfver Spanien och södra Frankrike, så visar 

barometern i det närmaste 760 m.m. öfverallt. Från den 14 

minskas lufttryckt under de följande dagarne betydligt + nord- 

vestra Europa, i synnerhet Skandinavien (kart. IH—IV) och den 

17 kl. 8 f. m. hafva vi en fullt utbildad hvirfvel af starkt oval 

1) De bifogade kartorna I—IV äro benäget meddelade af föreståndaren för 

meteorologiska Centralanstalten i Köpenhamn, Herr Direktör HOFFMEYER. 
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form och med sitt:centrum, 742 m.m., i trakten af Christiania. 

Under den 15 visar sig en svag antydan till två centra, ett i 

norra och ett i södra Skandinavien, hvilka dock sedermera uppgå 

till ett. Från och med den 17 börjar barometern åter att stiga 

såväl uti som omkring centret, hvilket långsamt förflyttar sig 

at NNE; den 21 kan depressionen anses vara utfyld eller ät- 

minstone försvunnen från kartans område. Det är vid detta 

barometerfall inom Sveriges och Norges område, egentligen under 

dagarne 14—17, som jag velat fästa uppmärksamheten, samt 

vid den omständigheten, att denna depression egt rum utan 

någon egentlig nederbörd, och att, då denna nederbörd inträffat, 

den icke kan betraktas såsom orsak till barometerfallet och dy- 

medelst till hvirfvelns fortvaro. För att uppvisa detta och möj- 

ligen äfven kunna angifva de verksammaste faktorerna vid mi- 

nimets utbildning, torde det vara lämpligt att närmare påpeka 

de mest utmärkande väderleksförhällandena under dessa dagar. 

Beträffande lufttrycket har detta i sina allmännaste drag 

redan blifvit omnämndt. Följande torde böra tilläggas. 

Tab. I. 

Barometerns fall (—) och stigning (+) på de svenska stationerna 

ale. @. 16 rn SSE. 

oa mn 

Stationer. | ll sa sSlBs et slal: ; : 

| ET N ER Er 

Haparanda .... +1,2)+0,5)—0,9 +1,11 - 3,7 —8,1| - 3,01 —-2,5)—0,3|—1,0| + 7,5 
Hernösand .... |— 0,4! +0,9|+1,6 +0,2|—2,8|—8,5|— 5,3) —4,3| —0,6| + 2,4| + 9,5 
Fahlun ........ —1,8) 0,8) +3,6, — 1,6) — 2,6 --4,8| 7,41 —3,11+0,1| +5,6|+7,9 
Upsala 2. —1,1)-1,1)+2,9| - 1,4 —2,1|-6,5 —8,1[—2,4\—1,4| +7,1|+5,9 
Carlstad ....... +0,4|+0,2) +3,38 — 0,8 —8,6|—6,9|—6,9| —2,4| 1,2) +6,41 + 8,4 
Stockholm..... —1,3/|+1,2|+0,1)+1,2| —2,0|—6,3| —6,6| - 2,2) - 2,3)+8,0|+7,3 
\neloyy A +0,2|+1,1)+3,3] —2,1|- 2,0 —6,8| 4,5 0,51 - 2,51 +0,7/+6,0 
Vestervik...... —0,4|+0,6|+3,7|—1,6| - 3,1 —5,9| -—5,5)—1,6\- 1,9 —1,2| + 7,0 
Göteborg ...... |—0,5| +1.9) +4,6| —2,4 —4,1|—6,1| - 4,6 —3,9|+ 3,1 | + 6,9 +7,9 
Halmstad...... —0,9|+1,3| + 2,5) —0,6| —3,8| —4,7|—4,2 — 1,4 +0,6| +5,91 +5,0 
Kalmar ........ —0,2|+0,5|+3,9|--1,1 3,6 —5,1| —4,6 —1,0|— 0,7) +3,11 +5,3 
Funde 2% —1,3)+2,2|+46|-2,8|-5,2|-3,3|-42|+1,4|+1,5| +5,83) +5,5 
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Efter den förut nämnda stigningen under den 10 och 11 

börjar barometern längsamt falla öfver hela Sverige. Under den 

14 inträffar det starkaste barometerfallet, störst i Hernösand och 

Haparanda, samt dernäst i Carlstad, Visby, Upsala och Stock- 

holm. Under den 15 är fallet störst i Upsala, Fahlun, Carlstad 

och Stockholm. Den 16 aftager lufttrycket långsammare, mest 

ännu i Hernösand, Göteborg och Fahlun, och öfvergar fran den 

17 till stigande. Kartan V askädliggör barometerfallet från den 

14 kl. 8 f. m. till den 17 kl. 8 f. m., hvaraf framgår att baro- 

meterfallet varit störst, 18 m.m., kring Hernösand och Christiania, 

mindre deremot i södra Sverige. 

Vindarne. Den 14 kl. 8 f. m. äro vindarne svaga, endast 

i södra Norge nagot starkare nordostliga, hvilket tillkännagifver 

ett inflytande af depressionen söder derom. Under den 15 råder 

i Sverige lugn eller mycket svaga sydliga vindar, på Norges vest- 

kust deremot något starkare N—NW vindar. Vindrotationen 

blir alltmer tydlig den 16 och isynnerhet den 17. Götaland och 

östra delen af Svealand befinna sig på hvirfvelns sydöstra sida 

med W—S vindar. Efter den 17 går hvirfveln åt NO lemnande 

södra och mellersta Sverige på sin baksida med starka eller 

stormiga W—NW vindar (Se för öfrigt kartorna). 

Temperaturen. Dagarne 10—14 voro i Sverige utmärkta 

af synnerligen stark värme så att årets varmaste pentad kl. 2 

e. m. infaller just under dessa dager på 16 stationer af alla 27 

svenska. På 9 stationer är den föregående pentaden d. 5—9 dock 

varmare och på 2 Lund och Halmstad, de sydligaste, är pentaden 

d. 25—29 den varmaste på aret kl. 2e.m. De stationer, hvilka 

haft den högsta medeltemperaturen kl. 8 f. m. under samma 

pentad bilda tvenne områden inuti landet — det ena i Norrland 

och isynnerhet Lappmarken, det andra omfattande landskaperna 

Vestergötland, Dalarne, Vermland eller vestra delen af mellersta 

Sverige. Medeltemperaturen i det förra (enligt stationerna Jock- 

mock, Stensele och Umeå) nordliga området, utgör + 23 till 

+ 24 grader, i det senare + 22 till + 24 grader. Kuststatio- 

nerna i Sverige hade en medeltemperatur af + 19 till + 21 
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srader, i Norge + 17 till + 19 grader — allt under samma 

dagar 10—14 och för samma timma kl. 8 f. m. De små siff- 

rorna, som äro utsatta pa kartorna betyda temperaturen på de 

respektive orterna och visa densammas fördelning i Sverige och 

Norge under de följande dagarne. Största värmen råder fort- 

farande inuti landet. Temperaturen aftager emellertid dag efter 

dag såväl inuti landet som på kusterna. 

Fuktigheten. Denna vigtiga faktor i väderleken måste tyvärr 

hvad Sverige beträffar här lemnas temligen åsido af brist på 

fullt tillförlitliga observationer. Så mycket torde dock kunna 

sägas, att fuktighetstrycket under 10—14 Juli var ganska stort 

och bibehöll sig så i södra Sverige och Norge till och med den 

16. Den 17 kl. 8 f. m. hade det hastigt minskats med omkr. 

S och SW till W. Ett dylikt tvärt fall inträffar i mellersta 

Sverige en till två dagar senare. I norra Sverige, representeradt 

af stationerna Hernösand och Haparanda, inträffa två sadana 

plötsliga ändringar i fuktighetstryeket nemligen i Hernösand d. 

id 

dessa var hastigt öfvergående och star möjligen i sammanhang 

16 och 19 samt i Haparanda den 17 och 20. Den förra af 

med de vindförändringar, hvilka betingats af den förut nämnda 

antydningen till en sekundär depression i Norrland under den 

15. På de sydligare stationerna på Norges vestkust inträffar 

en dylik mera betydlig minskning i fuktighetstrycket redan den 

16- och pa de mera nordliga redan den 15. Särskildt anmärkes 

att i Christiania trycket den 13 pa morgonen var 11,7, den 14 

7,s och den 15 10,6, procenten resp. 51, 36, 54; vindens riktning 

resp. SW, NO, SSW, således en sänkning svarande mot vind- 

förändringen. 

Molnigheten under dessa dagar torde lättast askadliggöras 

af följande tabell. 
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+ 

ILS RR 
Stationer. - 

10. | 11.| 12.| 13.| 14.| 13.| 16.| ı2.| 18.| 2. 

Hliapazandar 2 2 000 2212021°2021.2022..02 210 10042 77320 ZAs San NE 

Hernosand EN 02 0222,2026:02 510 2202 An AS Eu RA 

Wahn N RER 2 20 107 2 a2 On Ad ra. mel mer a 

Carlstad ARE NE DEU 08707 2096 DIR EO EEE I SR rr fa NE 

Stoelkcholm are ee OFFERS PORT RO 2 ER an An Net! 

Vishyalasl ea 02.251102 202 2212 18:32 11,48 2 0320 

Vestervik 0. aaa un 02720512702 7.02 42 22 a AN 2-0 

Götebore ARM ET NE 3.04, ONDA 10 23, fana 2 

IEllalmstadi er re 02 2.00 200 a 2 ee re a lt 

Kalınaras N an a el 02.022.057. 0202 22.08 el on ar ie er 

Tanne A OM ES 19 BE > 2 N 3a ae AS 

b) i Norge. 

SR 
Stationer. ER 

10.| 11. | 12. | 13. | 14.| 15. 16. 1.| 18. | 19. 

Mian dalsé soc en: a ae le DS Lö ep 

Sandosunde rs. er 45. 42, 202,202 SN ONT NB 

Skudesnes rm SON 71:02 2207 232 0025 Bea Biene 

Christiantap se 311721. 0: 02.092.0 202 000 et 

Berzeng RE EAN. 47:0. 0.202702 272.07 12 ea en > 

oo WERE TIA RYSK N 44 |" =121 92021720217 1a lael enau nz na a 

Doviie La EE nur ee 2 41 0 0 0| 4) aAa| 4) 4 2 

Christiansunderen ar 33l31.2.|. 59, ala Ay Be re re EG 

Brono ae na NEBEN ee | AN RA 

Bodo... mar ana 01 0 4 1 1 1 210.0 1 4 

‚Alben. 2.200 BEER 010 1 2 4 1 41 3| 41) 4 

NEN ae Vf RE sk OM Ro. Al Dö AN 

Tab. II. 

Molnmängden den 10—19 Juli 1872 kl. 8 f. m. (0 = klart, 

4 = mulet). 

a) i Sverige. 
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I Sverige är himlen i allmänhet klar till den 14, da det 

mulnar i den sydligaste delen. Fran den 15 mulnar det allt 

mer till den 17, hvarefter molnmängden börjar aftaga. I Norge 

är himlen temligen klar ända till den 15 och särskildt är den 

del deraf, som kan representeras af Christiania och Bergen, 

molnfri ända till den 16 och 17. Fran den 15 blir molnmängden 

ganska stor likasom i Sverige. 

Nederbördsmängden, räknad i svenska decimal-linier är 

 askadliggjord i följande tabell (1 svensk dec.linia = 0,2969 m.m.). 

Uppgifterna för Sverige äro benäget meddelade från Meteorolo- 

giska Central-anstalten i Stockholm, och de för Norge äro lika- 

som de öfriga hemtade ur Norsk meteorologisk Aarbog för 1872. 

Tab. III. 

a) Nederbörd i Sverige 

(i svenska decimal-linier). 

ı BT 2 dw 
Stationer. 

10, aa | a le) aa el 

Haparanda (Hp)............. 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 0,0 | 4,4 | 3,2 | 0,0 

Jockmock (Jk).............. 050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 0,0 | 250 | 0,1| 4,1 | 90 
IPitie av (de) er ennen 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8) 2,6 | 4,4 | 3,4 | 45 

Stensele (St) ................ 0,0 | 0,0 |:0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1L1| 2,9| 2,5 | 1,5 | 

Üleneh) (WEE AN 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,8 | 

Östersund (Ös) ............ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 

Hernösand (Hd) ............. 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 050 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 

Hahlun (2. 2 -..00|0,0| 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,2 | 04 0, 

Gene. (GE en. 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 33 | 0,0 | 0,0 | 2,8 

| Vesteräs (V) .......... -../ 050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 

Örebro), (Öja el... 0,0 | 050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,2 | 0,2 | 0,4 

Nyköping (NES EE 0,0 | 0,0 | 050 | 050 | 050 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 04 

ı Askersund (A) ............... 0,0 | 050 | 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,5 | Li 0,8 | 0,3 | 0,0 

| Garlstadu(e) Fe 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,7| 050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 

| Strömstad (Str) -_____...... ı 0,2 | 0,0 | 0,5| 050 | 050 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 

| Venersborg (Vg)............ 1,6! 0,4 | 0,0 ! 0,0! 0,0! 0,050! 46 | 0,0 | 0,6 | 

| Götebore (G) Fra BS 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,2 | 0, | 11| 2,7 | 4,7 72 

IN Halmstade (Ei) 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 13,1 | 3,3 | 1,2 | 0,5 | 0,0 
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| SK win 
Stationer. ||||| 

10.| 11.) 12. 18.| 14. 16. | 16. 17. | 18. | 19. 

Upsala (Up) EN EN 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0! 0,0 | 0,0| 0,1) 01| 2,21) 0.2 

Stockholm (St) ............. 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,2 

Linköping (I) 0,0 | 050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 0,7 

NVS Diva (VID) ER ENE 0.0) 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 

Vestervik (Vs) ............. 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0.) 2,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 

Jönköping (I) ............. 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0. 0,0| 0,0 | 81| 0,6 | 2,1 | 3,4 

RI) BE N 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5| 0,0 0,9! 0,6 | 0,6 | 1,8 | 0,2 
Kalmar (Ko) 0,0 | 0,0 | 0,0, 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,721 0,0! 0,0 | 0,0 

Carlshaman (Ch), 20... 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 

Fun A (TEC) RE IN 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 

b) Nederbörd i Norge 

(red. till sv. dec.lin.). 

| 1872 dJaln 
Stationer. | = 

| 10. 11.) 12 | 13.) 14 15 167 ist ON 

| Am EN era er Ad, 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 0,0 | 0,3 | 0,0| 0,0 | 0,0 
uBodanaBa) u... 2.le,, 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 
| Bra (I 2 00.2 0,0 | 1.0 0,0 KONER FOTNOT | 1,0 1,6 

Christiansund (Os) ......... 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 

Dowse (DM) une 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 52|43| 2,3 | 0,0 

Mod, (ENA 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 

IBeTEET (ID) ee 0,0 | 050 | 0,0, 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 

Christiania (Ch) RE 1,0! 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 1 0,0: 30 | 0,1 | 0,0 

Skudesnes (Sk) _........... 0,5 | 050 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 

Sandösund (Sa) ........... 0,0 | 32 | 0,0 | 1,3 | 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 
| Mfaudall (MD) Er | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 

Pa de 28 svenska stationerna inträffar nagon mera allmän 

nederbörd först fran och med den 16. Under de föregaende da- 

garne har nederbörd fallit blott pa enstaka ställen, förnämligast 

i Sveriges sydligaste provinser, ehuru der stundom i stor mängd 

sasom i Halmstad den 14 och 15, Göteborg den 13, Carlshamn 

den 14 och Lund den 15. Beträffande Norge synes nederbörden 

der varit betydligt mindre än i Sverige och likasom i detta land 
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inträffar den pa flere statiooer först efter den 15. Den 14 föll 

ingen nederbörd, den 15 temligen riklig i Mandal. 

För bättre öfverskadlighets skull och för att sa att säga 

jemna ut de enstaka skurarne öfver en större yta, hafva på sätt 

som följer vissa närliggande stationers nederbörd summerats och 

sedan dividerats med stationernas antal. Stationerna Haparanda, 

Jockmock och Piteå må representera nordliga Norrland och Lapp- 

land (ungefär Norrbottens län) och för korthetens skull betecknas 

med I (karta V); stationerna Stensele, Umea, Östersund, Hernö- 

sand representera södra Norrland (ungefär Vesterbottens, Öster- 

sunds och Hernösands län) II; stationerna Gefle, Upsala, Ve- 

sterås, Stockholm och Nyköping (ungefär Gefleborgs, Upsala, 

Stockholms, Vesterås och Nyköpings län) III; stationerna Fahlun, 

Carlstad, Örebro och Askersund (ungefär Stora Kopparbergs, 

Vermlands och Örebro län) IV; stationerna Strömstad, Veners- 

borg och Jönköping (ungefär Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs och 

Jönköpings län) V; stationerna Linköping, Vestervik, Visby, 

Vexiö och Kalmar (ungefär Östergötlands, Kalmar, Vexiö och 

Gotlands län) VI; samt stationerna Halmstad, Carlshamn och 

Lund (ungefär Halmstads, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus 

län) VIL Vi få då följande tabell. 

Tab. IV. 

Yo 2 dl 

Områden. EN 

19,7) ak | el a LO ER 1, 

EEE 0,052 0,09 0801.00. 02030 Oje 221.5 |, 2,0. Sö AR 

IT abs a 00) 001 00) 0,01 0,0) 001 0,61) 0, 200 121 

TIL Gore äta FER 0501-0301 10301 050050) OT = Os.) OT TO 09 

INES 0,0| 00| 08) O2) 0,0) 01 19) 03| 13| 01 

WEN 07392042 52057 121802 Oo MO SB Bak TS DT 

Vale saa el 2.020, 20502 Br Oo Boll Ta 81:0 10.051 1 

VIER 0.01.2105 |720:02 2.050.242 est -.0:8.12.0.4.| 70:52) 2.0.0 

Vi se häraf att före den 16 nederbörd föll egentligen blott 

i Sveriges sydligaste trakter, nemligen den 14 och 15. Frän och 
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med den 16 blir den allmännare, ehuru nagot mer ymnig blott 

i vestra och nordligaste Sverige. 

Ett slag af företeeiser, hvilka, sasom förut är nämndt, gjorde 

ifrågavarande dagar utmärkta framför andra under året, äro den 

mängd värme-åskväder, som då egde rum; och jag har derför 

ansett det vara af intresse att taga någon närmare kännedom 

äfven om dessa. Lyckligtvis är jag i tillfälle kunna grunda denna 

undersökning på en ganska stor mängd planmessigt utförda iakt- 

tagelser öfver hela landet !). Nedanstående tabell upptager an- 

talet observerade åskväder för hvarje dag i hvarje län, 

Tab. V. 

Antal 872 Sul 
Län. observa- 

törer. | 10.| 11 12.| 13. | 14. | 15.| 16.| a sn 19 
| 

Norrbottens ....... 12 Qt ON OMR ON 2 Oo | 8 DV 
Vesterbottens ..... 12 00,0 0 2 6 Sa m An 1 
Vesternorrlands... 7 0212.02 7 232.10:05 52700 2 35 235 Et E32 zo 
Jemtlands _........ I San ale 023% 00 ee SN Of VI TD 
Gefleborgs ......... | 10 9 Da dl a SN 21 5 V 
Kopparbergs ...... EG 00 7:00 9122| NEO ER ls EDR ale NO 
Stockholms ........ | 9 0222022700 2207182102 3 7 1 01 0 
Nyköpings ......... 14 022202 720212202 72.02 2202 0105 12207 2202 VT 
Dpsala eu 3°: 16 072208 7205 2002 70:02 223 EM ee ee 
Vesterås............ | 9 09:02 22702202 202 72185132 5205 02520 
Örebro sons fo Tel Mej VE 6 (Oak AR NN 0 0 
Vermlands......... 7 2 0 4/7 9 ee 2 1 0 
Skaraborgs.... ... 9 44 724717 6) 009 ORON El! 
Linköpings ........ 5 022.0, 210 02.0, 2202 7:20 al 2208 un 
Gotlands ......_.... 10 0922.095202 15202 7202 2702 222 20 00 
Elfsborgs ......... 10 ll SI Kal SI MI 258024200 0 
Bohus or ok SR Z 6 6 5 Ne 1 3 3 0-1 OM 0 
Hallands ........... 10 022207 110 226 2732 12102 E32 2er > 
Kronobergs ....... 10 9217 02) 167 421022 3012230 OM 7208 5:0 
Jönköpings ....... a 0202321 78.62 78517 702 2.620025 22.02 2702 MV 
Kalmarı es N) OREON ED il 02,42 SAG 0 O0 0 
Blekinge .. -......- 2 07707 702 17.2202 221 er 705 20020 
Kristianstads...... 8 010, 4 1 5 6 7 0 0) 0 
Malmöhus ......... Au 02 20 22 rl oe 

25 | 21 | 74 | 48 | 19 | 89 1147 | 20 | 28 | 14 Summa | 237 

!) Dessa iakttagelser äro gjorda af öfver hela landet spridda af K. Hushällnings- 

sällskaperna utsedda observatörer till ett antal af öfver 300, hvilka till Up- 

sala Observatorium insända sina uppgifter om åskväder, frost, isförhällanden 

m. m. för att der bearbetas. Detta observationsnät, som 1871 organiserades 

af Dr H. HILDEBRANDSSON, är fortfarande i full verksamhet. 
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Fördelas de iakttagna äskvädren pa samma områden som i 

tab. IV och divideras med antalet observatörer inom hvarje om- 

råde, sa få vi 

Tab. VI. 

Antal observerade åskväder per observatör. | 

an Jen | 
Omräden. R 

Oje wor lan jet nt aloe tree on TON 
| 

u ap) Gol 001 00| 02| Os| Oo) RN O5) Oo! 
TEE SENS 03) 0,01 01! 00| 01) 05| 0353| 0353| 02| 00 

TE EN 2102050, DON OT REN OO OT BN OR 

Ve SAT 0302 EKO OA 70:35 2087 0 a LT 0 rr 2.0512 ROT 

EVS SER Ra 0,41 0,5) 0,6) 0,51 O1, 061) 0,51 0,01 0,01 0,01 

VE EEE: 00) 0900| 0353| 01) 01) 03| 03) 00| 00, 0,0 

NI EEE Re 0:03 2.0518 5:0:69 5,0523 17: 0:52 OS ES ÖN ORO 

I det stora hela finner man en viss Öfverensstämmelse mellan 

denna tabell och tab. IV intill den 17. Vi kunna deraf draga 

den slutsatsen, att nederbörden intill denna dag utgjorts hufvud- 

sakligen af äskregn. Detta skall tydligen framgå af följande. 

Nederbörden eller regnets styrka under åskvädren har af obser- 

vatörerna visserligen icke uppmätts, men dock uppskattas i grader 

från 1 = svag till 4 = högst betydlig. Divideras dessa graders 

summa för hvarje dag inom hvarje område med observatörernas 

antal, så erhålles 

Tab. VIL 

; 1.8 Ana 
Områden. . 

102 2 ta ea 5: 16. | bee 

TORSK TR SER 050 | 0,0| 0501) 00| Oa|l 1La| Oo! 00| LT! 00 

ar te 0,7! 00| .02| 0,01 02| 0242| 04| O07| 05| 91 

11) 0 ER WO 00) 02! 00! Do! O2! 13! ORT 02 

IV... 80) Oel ORO HA IT | 02| 01| 00 

Vene 0520 OBS) BO | 0:70 .0,21.20:0,.0.0. 72033 

| VRR 0,0) 0,0 | 0,21 021 0,01 0,51 Oa| 00| 0,0| 0, 

| VE ee: 0,0/| 01] 0a| 02| 0r| 1353| 08| Oı| O02| 0O,2| 
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hvilken, om ock i mycket skiljande sig från tab. IV, dock kan 

tjena som en kontroll pa densamma i hufvudsakerna. De smä 

talen för de sista dagarne 1 jemförelse med dem i tab. IV för- 

klaras naturligtvis deraf, att nederbörd da inträffat oftare utan 

aska. 

— Efter denna redogörelse vill jag särskildt fästa mig vid 

följande: 

Det jemförelsevis starka barometerfallet den 14. Det an- 

märkningsvärda härvid är, 1) att det egde rum förnämligast i 

norra och mellersta Sverige (undantag Fahlun) således nära nog 

de trakter, som haft den största värmen och fugtighetstrycket 

under -de föregående dagarne; 2) att himlen i största delen af 

Sverige och Norge var nästan klar, i synnerhet de trakter der 

barometern föll mest; 3) att barometerfallet icke föregicks eller 

åtföljdes af någon synnerlig nederbörd; 4) att dagen efter, den 

15, på e. m. utbröt öfver hela landet åskväder med regn star- 

kast i södra Sverige, svagare i det norra och obetydligt i det 

mellersta. 

Barometerfallet under den 15, var i medeltal något svagare 

än den 14. Egendomlist är, 1) att det var störst i synnerhet 

1 Upsala, Fahlun, Carlstad — den del af Sverige, som före- 

gående dag, den 14, icke hade någon nederbörd eller nagra 

askväder; 2) att öfver de trakter, på hvilka nederbörd och ask- 

väder föregaende dag förekomma, om ock obetydligt, nemligen 

södra och norra Sverige, barometerfallet var minst; 3) att 

dagen efter, den 16, i synnerhet på e. m. en mängd aåskväder, 

de flesta på året, atföljda af jemförelsevis riklig nederbörd, in- 

träffade i mellersta Sverige — således på det område, som under 

den 15 hade det starkaste barometerfallet. ; 

Barometerns förändring under de närmast följande dagarne. 

Härvid förtjenar annärkas, 1) att barometern under den 16 

faller jemförelsevis obetydligt, mest dock ännu i östra och mel- 

lersta Sverige, under den 17 är i det hela konstant, och under 

den 18 och 19 hastigt stiger, under den sistnämnda dagen mest 

i norra och vestra Sverige; 2) att nederbördsmängden under 
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dagarne 16—19 är temligen lika hvarje dag, om man undan- 

tager den 17 (att döma af iakttagelserna från de 28 stationerna). 

Se vi på de anförda observationerna och särskildt nyss på- 

pekade omständigheter, synes det framgå med nödvändighet, att vid 

ifrågavarande depressions utveckling vattengasens utfällning eller 

rättare nederbörden icke spelar den framstående rol, som den 

eljest anses göra vid utvecklingen af barometerminima, eller 

med andra ord att minimets utveckling inom Sveriges och Norges 

område på intet sätt kan sägas hafva varit betingadt af någon 

utfällning. Nederbördens fördelning på de olika trakterna och 

de särskilda dagarne står nemligen icke i någon proportion till 

barometerförändringarne. I fall man vill sätta föregående och 

efterföljande företeelser i förhållande till hvarandra af orsak 

och verkan, skulle det nästan tvärtom vilja synas, som om 

barometerfallet vore orsaken till nederböden i stället för mot- 

satsen, och att nederbörden 1 stället för att sänka barometern 

tvärtom skulle höja den. Att emellertid askväder och således 

dermed åtföljande nederbörd kan inträffa icke allenast vid fal- 

lande utan äfven vid stigande barometer, är icke svårt att upp- 

visa. Flere exempel på det senare från ar 1872 skulle kunna 

anföras, ja till och med, att de kunna inträffa till stor mängd och 

af betydlig styrka i barometerstigningen på baksidan af hvirflar. 

Ett sådant exempel är de första dagarne af Juli. Den 12 Juli 

inträffar en ganska stor mängd åskväder efter en stigande baro- 

meter i hela landet dagen förut. Den 13 och isynnerhet den 14, 

då barometern faller raskt förekommer deremot ganska få och 

nederbörden var såsom synes af tab. IV under dessa dagar obe- 

tydlig. Jag har härmed blott velat framhålla, att om ock åskväder 

här omnämnts såsom något utmärkande för de ifrågavarande 

dagarne, jag dermed' ej har velat sätta dem i något bestämdt 

samband med barometern 1 närmaste hand. De hafva med 

all sannolikhet värmet i första rummet att tacka för sin upp- 

komst, och den nederbörd, som de föra med sig, synes icke in- 

verka något väsendligt på lufttrycket. Att sådana utfällningar 

vid åskväder, hvilka ofta nog äro utomordentligt ymniga, icke 



46 HAMBERG, OM UTVECKLINGEN AF ETT BAROMETERMINIMUM. 

synas astadkomma den luftförtunning och deraf kommande baro- 

meterfall, som man har skäl att vänta, torde måhända dels bero 

deraf att de icke äro tillräckliga, dels möjligen kunna hafva sin 

förklaring i följande. Vid starka regn- och hagelskurar, sådana 

de pläga vara vid åskväder, märker man alltid (derom vittna 

t.ex. kurvorna pa Theorellska apparaten vid Upsala Observatorium) 

en stigning i barometerhöjden, hvilken till och med synes växa med 

styrkan hos regnet och försvinna med detta. Orsaken till detta 

förhållande kan väl svårligen vara att söka i något annat än 

den sammantryckning, som den under liggande luften lider af 

den nedkommande vatten- eller hagelmassan. Den förtunning, 

som väl med all sannolikhet då eger rum högre upp i atmosferen 

kan då icke utfyllas nedifrån utan måste detta ske uppifrån. 

Följden deraf åter måste bli, att den uppåt stigande luftström, som 

betingade askvädret, bör försvagas, vare sig den var lokal eller 

tillhörde en större hvirfvel. År detta senare förhållandet och 

intaga åskvädren en stor del af densammas område, skulle det 

icke synas omöjligt, att den tillströmmande luften vid jordytan 

snart utfylde depressionen, alldenstund sjelfva vilkoret, den upp- 

stigande luftströmmen motverkas genom den uppifrån nedkom- 

mande vanligen kalla luften och nederbörden. 

För att förklara utvecklingen af det ifrågavarande minimet 

inom Sveriges och Norges område, måste man således se sig om 

efter andra förklaringsgrunder. Bland de bekanta orsakerna till 

barometerfall, hvilka Professor H. MOHN uppräknar i sin storm- 

atlas eller sin meteorologi s. 179—180 torde blott de två första 

här kunna komma i fråga, nemligen luftens uppvärmning och 

dess upptagande af vattengas, hvarigenom i begge fallen speci- 

fika vigten hos luften minskas. De föregående dagarnes starka 

värme och höga fugtighetstryck i Sverige och Norge synes med 

stor kraft tala för dessa orsaker såsom förklaringsgrund. För 

samma orsaker synas äfven de under dagarne 15—16 uppträdande 

starka åskvädren tala, alldenstund dessa just äro så att säga 

kännetecknet på och följden af den uppstigande luftströmmen. 

Huru stor andel i verkningen, som tillkommer hvardera är väl 
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svårt om icke omöjligt att afgöra!). Dessa båda orsaker synas 

dock icke ensamma kunna förklara barometerminimets utveckling. 

Ty skulle den uppvärmda utvidgade luften breda ut sig åt si- 

dorna, så borde väl lufttrycket rundtomkring Sverige och Norge 

stiga, nnder det att det aftager öfver det upphettade landet. 

Så är emellertid icke förhållandet, hvilket man kan se af kartorna. 

Den frågan uppstår då ofrivilligt: hvart tager då luften vägen? 

Endast två möjligheter synas här tänkbara. Antingen bort- 

strömmar luften från centret i de öfre regionerna hastigare än 

den tillströmmar nere vid jordytan, eller också betingas den 

allmänna sänkningen i lufttrycket deraf, att barometermaxima 

i grannskapet flytta sig undan af en eller annan anledning. 

Något tal om centrifugalkraften vid de ganska svaga vindar, 

som förekomma under denna depressions utveckling torde väl 

vara helt och hället obefogadt. Då den förra af de båda för- 

klaringsgrunderna knappt synes sannolik, återstår blott den 

andra, men denna är just densamma, som Herr RUBENSON i 

slutet af sin anförda uppsats på goda grunder angifver, för att 

förklara depressionscentras förändringar och rörelser, och som 

af nyss anförda förhållanden måhända vunnit ett stöd. Den 

generella lösningen af frågan om barometerminima hvilar således 

till en del på kännedomen om barometermaxima. På dessa 

måste derför mer än hittills meteorologernas uppmärksamhet 

riktas, men dertill fordras större synoptiska kartor. Hvad de 

mera speciela vilkoren beträffar, har jag med denna uppsats velat 

papeka ett exempel, att ett depressionscentrum ingalunda nöd- 

vändigt behöfver utfällning och nederbörd för att fortfara och 

tilltaga 2? vidd och djup, utan att värmet ensamt eller i förening 

1) Vi kunna icke underlåta att i sammanhang härmed erinra oss Herr RUBEN- 

sons iakttagelse, att isobarerna’ icke sällan följa hafskustens konturer (se 

hans afh. s. 40 anm.) Detsamma visar sig äfven vid en blick på kartorna 
I—IV i en ganska anmärkningsvärd grad ega rum äfven vid det ifrägava- 

rande minimet. Männe icke värmet skulle kunna anses såsom den bidragande 

orsaken härtill? I stort hafva vi ju analogier till detta uti de barometriska 

minima sommartiden i det inre af de stora kontinenterna äfvensom uti 

kalmerna vid egvatorn. 
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med luftens upptagande af vattengas under gynsamma förhällan- 

de kan vara ensam och tillräcklig orsak till den nödiga förtun- 

ningen. 

Innevarande ar 1875 i de första dagarne af Juni uppträdde 

äfven inom Sveriges gränser ett dylikt minimum, som visserligen 

i likhet med det redan omtalade inkommit söderifrån, men som 

företer det egendomliga, att det under sitt framskridande för- 

djupar sig i centrum, oaktadt det ingenstädes regnar i hela Sve- 

rige, de två första dagarne åtminstone, utan tvärtom är nästan 

fullkomligt klart. Denna ovanliga »oväderskhvirfvel» infann sig 

just under de senare studentmötesdagarne i Upsala den 4 och 

5 Juni, gäckande meteorologernas farhågor. 

Väderlekskartorna för detta ars sommar tyckas gifva vid 

handen, att exempel, analoga med de redan anförda, icke äro 

sa alldeles fristående. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 9. 
‚Stockholm. 

Om »ARCHIBALD SMITHS method» för beräkning af 

kompassens lokaldeviationer, samt ett par enklare och 

noggrannare methoder för samma ändamål. 

é Af J. J. ÅSTRAND. 

[Meddeladt den 10 November 1875.) 

Som bekant, beräknas kompassens lokaldeviationer vanligen 

efter den af ARCHIBALD SMITH föreslagna method, hvilken ana- 

lytiskt representeras af den på theorien för periodiska funktioner 

grundade formeln: 

(DD)... = A + Bsinn. 114° + Ccosn. 114° + D sin 2n : 114° 

+ E cos 2n. 114°, 

hvari d, betecknar deviationen för det nte af de 32 kompass- 

strecken, räknadt från Nord öfver Öst, och ÅA... E konstanta 

koefficienter, bestämda efter minsta qvadratmethoden, som funk- 

tioner af de, under fartygets omsvajning, genom pejlingar af ett 

aflägset objekt, funna sannolika dy dg dig dag för de kardinala 

kompasstrecken Nord, Ost, Syd och Vest, da dia dag dag för de 

interkardinala NO, SO, SV och NV), 

Det är tydligt att den, endast fem termer innehållande for- 

meln (I), blott approximativt återgifver de åtta gifna deviatio- 

nerna, och att man, genom att beräkna de öfriga 24 obekanta 

!) A manual of scientific enquiry, 3 Edit., p. 114, och Anleitung zur wissen- 

schaftlichen Beobachtungen af Reisen, heraugeg. v. Dr G. NEUMAYER, p. 667. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 9. 4 
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efter denna formel, väl erhäller sannolika värden pa desamma, 

men ingalunda de sannolikaste som kunna erhållas af de åtta 

data. Dessa värden finnas, när man till (I) fogar de tre ter- 

merna: 

(I)... Fsin3n.114° + G cos3n. 114° + H cos4n. 114°, 

och uppställer ett system af lika mänga sadana eqvationer, som 

antalet af de gifna deviationerna, och hvilka alltsa hafva formen: 

(ID... . 0, = A + Bsinn.1I11° + 0cosn. 11 

+ Dsin2x.114° + Ecos2n. 111° 

+ F sin3n. 114° + G cos 3n. 114° 

+ H cos 4n. 114°, 

samt derefter bestämmer de värden af A...... H, som 

satisfiera dessa eqvationer. 

Man har nemligen, då i (III) successivt sättes n = 0, 4, 8, 

12, 16, 20, 24 och 28: 

de SRS HER EN Hi ed 

da = A + Bsin45°+ Ceos45° + D... + Fsin45°—-@cos45°’—- H 

me Ba TORRE AN +H 
Ja A+ Bsin45°— Ceos45° = D... + Fsind5°+G@cos45°— H 

De EN Nr. CR NE NEN 
da, A — Bsin45°— Ccos45° + D... — Fsin45°+@cos45°— H 

NEN In Ara SIE Fl. Valle Me AH 
da A — Bsind5° + Ccos45° — D... —-Fsim45 — @cos45° — MH. 

Detta eqvationssystem satisfieras af: 

(A —=I((a+e) + (c + 9)) A| 8 A u N g 
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Me Bu 

A nn, 

iu + A) sin 45°. 

Sedamde. ole tt H blifvit beräknade och substituerade 

i (II), erhållas exakt de gifna deviationerna, och följaktligen 

också de sannolikaste värdena af de öfriga 24. 

Härvid är att märka att de fem första koefficienterna A...E, 

beräknade efter (V), äro identiska med de, med samma bok- 

stäfver betecknade koefficienter i »ARCHIBALD SMITHS method». 

Beräkningarna efter (III) förenklas betydligt genom att först 

söka hjelpvinklarna W, W', w”, och koefficienterna B', D', F’, efter: 

C 
taneau = 

3 | Do B 

tang W = 

JE „ G 

Mir nn... tanz 

B = B sec w 

Di =D sec w' 

FP = Fsecw"”, 

Man har då, i stället för (III) 

(VWD)..%=4A+Bsn(V +n.114°) + D' sin (W + 2n. 114°) 

+ F’ sin (W" + 3n. 114°) + H cos 4n. 114°. 

Skilnaderna mellan de efter (VI) beräknade sannolikaste 

deviationer och de endast sannolika, som beräknas efter ARCHI- 

BALD SMITHS method, eller formeln (I), och hvilka skilnader 

generelt exprimeras med (II), uppgår, som senare skall visas, 

ofta till mera än en tredjedels grad, och stundom till och med 
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till en half grad. Dessa skilnader äro dock, i nautiskt hän- 

seende, af ringa eller ingen betydenhet, alldenstund felen i de 

gifna deviationerna, isynnerhet om dessa icke äro bestämda såsom 

medeltal af resultaterna efter flera förnyade omsvajningar af 

fartyget, kunna uppga till lika stora, eller möjligen ännu större 

belopp. Man torde således icke hafva synnerligt att invända 

emot den mindre noggranheten af ARCHIBALD SMITHS method. 

Deremot torde man med skäl kunna invända mot densamma, att 

den till nautiskt bruk är alltför vidlyftig, äfven om de s. k. 

bestickstabellerna tagas till hjelp, 1 stället för de trigonometriska 

logarithmtabellerna. 

Jag tillåter mig derföre att föreslå följande tvenne, betydligt 

enklare, och tillika noggrannare methoder, som icke erfordra 

bruket af hjelptabeller, och af hvilka methoder den sista i mne- 

moniskt hänseende torde hafva företrädet. 

Den till de successiva kompasstreckens antal, räknadt från 

Nord, som abscisser, och de motsvarande deviationerna som ordi- 

nater, hörande kroklinia, är transcendent, på grund af dess cy- 

klometriska periodicitet. Det oaktadt kunna, med en för alla 

praktiska tillfällen tillräcklig approximation, mindre delar af 

densamma, t. ex. hvardera attondedelen, anses vara algebraiska 

"kurvor af tredje graden, sålunda att de, en grupp af fem suc- 

cessiva kompasstreck, n — 2, n-— I, n, n + 1, n + 2, motsva- 

rande deviationer dn-—2> On—15 Ons On+1> On+2, hafva sina tredje 

differenser lika. Af de båda yttersta af dessa kompasstreck 

n— 2, n + 2, är det ena ett kardinalstreck och det andra ett 

interkardinalstreck. För interpolation af de mellanliggande tre 

kompasstreckens n —1, n,.n + I deviationer dy 15 On, On+1> 

kan utgås fran schemat: 

n—6 Or 
4A v LÅ 

fl) = 4 , Ön m AN 

\ A [| 7 Ay 

Mer 2 Ön+2 FI 4 HH 
Il, # AN 

n + 6 | On+so 

Man har då, enligt den Newtonska interpolationsformeln: 
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In-ı =in-2t% HN ze 32 hg, a 138 Aryı 

On = du. + SAR IRENE 8 he + 16 In 

Ön = On—2 + 4", en A, + 128 In. 

Men 
= On4+2- ON 

= On+6 — 20n4+2 + On—2 

In = Ver Bao Tr DÖ Op 

Alltså: ; 

Sr a RNE ee): 
(VII) a = (I (la -2 + On+42) — (On 6 + On+6)) 

förde 1 = pig (35 (in 2 + 30742) — (dns + Tdn+o))- 

Utgöra nu argumenterna i det ofvanstaende schemat, t. ex., 

en grupp af de successiva, hvart annat kardinala och inter- 

kardinala kompasstrecken NV, N, NO, O, och funktionsvärdena 

en grupp af de gifna motsvarande deviationerna dag dy da Og, Så 

kunna de deviationer som motsvara de mellan N och NO lig- 

gande trenne kompasstreck NtO, NNO, NOtN, approximatift 

beräknas efter följande enkla och symmetriska; formler: 

dr = rig (35 (30) + da) — (das + 508)) 
02 = 74 (I (du + 64) — (dag + dg)) 

03 = 135 (35 (d, + 304) — by + 708))- 

De nästföljande sökta deviationerna d, dg d7 för NOtO, 

ONO och OtN, beräknas af de gifna deviationerna för N, NO, 

O och SO, efter de analoga formlerna: 

03 = rs (35 (30, + de) — (709 + 5070)) 

de = (Id + dg) — (dy + dy0)) 

d, = 135 (35 (da + 308) — (86, + 7Td10)) 

0. 8. V. 

Annu lättare och lika noggrant, kunna deviationerna be- 

räknas efter följande method. 

Enligt GAuss’ formel för »interpolation i midten» Er 

Ön = I ((On—2 är On+2) EC, AR I)» 

men 

u) Bead zwischen C. F. Gauss und H. C: SCHUMACHER. Vierter Band, 

pag. 272. 
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A = Ina 2 on 

I, = nis 207452 Fin 

Alltså: : 

dn = 4 ((On—2 + In) — F$ ((On—6 + On+6) — (On—2 + On+2)))> 

eller, när de successiva medeltalen betecknas med 2 och ® 

nemligen: 

= I (= ae On + 2) 

au = 1(0n—6 + On+ 6), 

a Ren! 

Tages, successivt, n = 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, sa er- 

hålles, efter (VIII), deviationerna för NNO, ONO, OSO, SSO, 

SSV, VSV, VNV och NNV. 

Derefter finnas, analogt, de successiva medeltalen » +1 och 

rn +1, nemligen: 

RO ee Onsı anti — Im, 

de öfriga 16 deviationerna. i 

Beräkningarne efter (VIII) och (IXJ gifva resultater, iden- 

tiska med dem efter (VIT). 

Som en högst enkel, med (VIII) och (IX) öfverensstämmande 

minnesregel, kan lätt ihagkommas, att, oftast noggrannare än efter 

ARCHIBALD SMITHS method»: 

Deviationen för ett kompasstreck, som är midt emellan 

fyra andra kompasstreck, hvilkas deviationer äro gifna, 

(X)... erhålles genom att öka medeltalet af de två inre devia- 

tionerna med sin ättondedel, och minska summan med 

üttondedelen af de två yttre deviationernas medeltal. 

Argumentet, M, för den största nordostliga eller största 

nordvestliga deviationen, erhålles genom att differentiera eqva- 

tionen: 

(XI) . On + m — On Ar On+1 On) UT u ze) (Önz I Mage 20, + On — 1)» 2 

med afseende pa m som variabel, och sätta 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o 9. 55 

Em er. 

2 dm TR 

Man erhäller da: 
d = 0 6 TEN n+l n 

Län 2 BF On+rı — 20, ar OSE : 

och 

SI SS age M=n+m. 

För att undersöka användbarheten och approximationsgraden 

af den ofvananförda minnesregeln (X), har jag beräknat ett antal, 

dels af mig, dels af andra utförda deviationsobservationer, först 

efter (I) och (VI), och sedan efter (X). Genom jemförelser af 

vesultaterna, har jag funnit, att de efter minnesregeln (X), i det 

hela taget, städse långt bättre öfverensstämma med de efter den 

noggranna expressionen (VI), än ARCHIBALD SMITHS method 

(I). En af dessa beräkningar och jemförelser meddelas i följande: 

ruamnel 0, Sh OA Sr LÄS Or SKA ör 

+ 2559, 0,6 = — 6,3, dog =— 1154, 0240 = 122,0, dag 5.7. 

De positiva J äro nordostliga och de negativa I nordvestliga 

deviationer 1). 

Genom substitutioner af dessa data i (V), finnes: 

A 0,975 

B =13,032 

COBO 

2,300 

= 0,550 

Pe. —- 0,332 

@= 0,303 

” H= 0075, 

samt, genom substitutioner af dessa koefficienter i (VY 

DR 3031 

=S 
y" = 42° 51 
B' = 15,032 

VD 2,968 

in = (LAS: 

‘) Om Kompassets Deviation, af C. F. WILLE, p. 55. (Kristiania, 1869), 
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Genom substitutionen åter af dessa vinklar och koefficienter 

i (VD), finnas de i den 2:dra kolumnen af följande tabell ordnade, 

sannolikaste deviationerna. Tabellens 3:dje kolumn innehåller 

deviationerna beräknade efter (I), eller ARCHIBALD SMITHS 

method; den 4:de, deviationerna beräknade efter (X); den femte: 

innehåller (VI)—(I) och den sjette (VI)—(X). 

Efter (XI) och (XII) finnes den största nordostliga devia- 

tionen för 

NASE TOF SEN N Ir + 17°,846, 

och den största nordostliga deviationen för 

DOES RE N TOA a — 12°,426. 

Va (VI) (I) (X) (VI) —(I) (VI) —(X) 

d, + 9°,50 + 9,12 + 9,50 + 0,38 + 0°,00 
Öd, 12 ,84 12,35 12 ‚46 0,49 0,38 I 
d, 15 ‚a1 14 ‚99 14 ‚39 0,42 0,52 | 
d, 17 ,07 16 ‚36 16 ;70 0,21 0 ‚37 

OM 17 ,80 17 ,36 17 ‚so =— (08 | 0,00 
Ör 17 ,64 17 ,93 17 ,58 0,29 0,06 
ds 16 ,75 17 ‚16 16 ‚66 0,41 0509 
d, 15,23 15 ‚e2 15,17 0,39 0506 

Ög 13 ‚20 13 ‚46 13 ‚20 0,26 0,00 
Ög 10 ‚s4 10 ‚89 10 ‚89 0,05 — 0,05 
On 3,25 3,10 8,34 +0,15 0,09 
OM 5,57 5,26 5,64 0,31 0,07 

One 2,90 2,52 2,90 0 ‚38 0,00 | 
on 0,32 — 0,01 0 ‚38 0,33 0,06 | 
om — 2.09 2,28 — 2,03 0,19 0,06 
ons 4,31 4,30 4,27 — 0,01 0,04 

OMG 6,30 6,07 6,30 0,23 0,00 
OM 8,01 7,63 7,97 0,38 0,04 
OMS 9,43 I ,01 9 ‚38 0:42 0505 
Öka 10 ‚56 10 ‚24 10 ‚52 0,32 0,04 

Der 11.40 sh 11,40 0,09 0,00 
ÖR 11,99 12 ‚16 12 ,12 + 0,17 + 0,13 
d;, 12 ‚32 12 ‚72 12,52 0,40 0,20 
Dar 12 ‚42 12,92 12 ‚57 0550 0,15 | 

Fan 05, R 12 ‚20 12 ‚6ı 12 ‚20 0,41 0500 
O2, 11 ,56 11,72 11,31 0516 — 025 
O5 10,33 10,18 9,95 = 015 0,38 
Ön 3.40 7.98 3,09 0,42 Onsanı 

| 

dag 5,70 5,17 5,70 0,53 0,00 | 
dag 1a 1,87 Pola 0,44 0,20 | 

0 = LA + 1,76 el Vans 0,22 | 
dgr 5,63 | 5,50 5,74 + 0,13 — 0,11 | 
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De tva sista kolumnerna i denna tabell utvisa, att de flesta 

(VI)—(X) äro betydligt mindre än de motsvarande (VI)—(1), 

och att alltså minnesregeln (X), i det hela taget är noggrannare 

än ARCHIBALD SMITHS method (I). I sjelfva verket uppgår 

>((VD—(I))? till 3,33, under det att E((VI)—(X))> blott upp- 

gar till 1,08, hvaraf följer att det sannolika felet af en deviation, 

beräknad efter ARCHIBALD SMITHS method, utgör + 07,22, då 

deremot det sannolika felet af en deviation, beräknad efter 

minnesregeln (X), blott utgör + 0,13. 

Följande, likaledes med (VIII) och (IX) OErerensslaräa nde 

lätt ihagkomliga interpolationsregel torde, med fördel, kunna 

användas, när man har att interpolera i midten mellan fyra, till 

eqvidistanta argumenter svarande värden af en funktion, som 

antingen exakt är, eller approximationsvis kan antagas att vara 

af tredje graden: 

N : af tredje, graden 
Om fyra funktionsvärden Je 7 | äro gifna, 

mellan hvilkas argumenter ett sökt funktionsvärdes argument 

laf högre grad 

med noggranhet 
är i midten, erhålles detta | | genom att 

med approximation 

BORA Ng a Sa Erg ee] DE minska 75 af summan af de två inre med + af summan 

af de två yttre funktionsvärdena. 

Fördelen af att räkna efter denna minnesregel, 1 stället för 

efter någon af de vanliga interpolationsformlerna, består väsent- 

ligen deruti, att man icke behöfver först beräkna funktionernas 

första, andra och tredje differenser, och derefter substituera dessa 

i den valda interpolationsformeln, hvilket städse erfordrar en 

icke obetydligt längre räknig. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1975. N:o 9. 

Stockholm. 

Capsin® ex America boreali in Museo Holmiensi 

asservat&, descript® ab 

OÖ. M. REUTER. 

[Meddeladt den 10 N®vember 1575.| 

Familia Cimicid&® StÄr, Reur. 
Bih. Vet. Ak. Handl. III, 1, p. 3. 

Subfam. Capsina REur. 

Bih. Vet. Ak. Handl. III, 1, p. 4. 

Divisio Miraria REUT. 
ca, IN 

Genus Miris F., REUT. |. c., p. 9. 

1. Miris afinis REUT. n. sp. 

Miri virenti L. valde affinis et similis, difert antennis ar- 

ticulo primo brevius piloso articuloque secundo apicem versus 

magis attenuato et paullo longiore. Color fuscescenti-testaceus 

vel testaceus, capite pronotoque vitta utrinque fusca, hemelytris 

sepe inter venas infuscatis, limbo semper testaceo. Long. 

63—7 m.m. 

Ad gen. Lobostethus FIEB. referendus. 

Hab. Wisconsin (KUMLIEN), Pensylvania, New-Jersey (BEL- 

FRAGE). 

Gen. Trigonotylus FIEB. Eur. Hem. p. 243. 

1. Trigonotylus puleher REUT. n. sp. 

Trig. ruficorni FALL. affınis, sed colore magis pallido, fere 

albido-testaceo, antennis pallidis, capite vittis tribus distinctis et 
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bene determinatis, pronoto vittis duabus discoidalibus approxi- 

matis vittaque laterali utringue nec non scutello vittis duabus 

percurrentibus discoidalibus fusco-roseis; hemelytris nitidis, vittis 

juxta venas obsolete roseis notatis; antennarum articulo primo 

quam in Tr. ruficorn? paullo robustiore, intus roseo. Long. 

53—6 m.m. 

Habitat Texas (BELFRAGE). 

(ren. Callimiris REUT. nov. gen. 

Corpus lineare, glabriusculum. Caput latitudine basalı longius, 

fronte supra elypeum haud producta, clypeo compresso, vertice 

sulco loneitudinali. Oculi pronoto attingentes vel subattingentes, 

sat parvi. Antenne corpore multo longiores, articulo primo pro- 

noto zquilongo, breviter pubescenti, tertio secundo zquilongo 

vel longiore. Pronotum apice et basi sinuatis, impunetatum, 

basi longitudine zquilatum, lateribus apicem versus sat fortiter 

angustatum, disco ruga transversali impressa notatum. Mem- 

brana hemelytrorum areola unica ad maximam partem coriacea 

et cum cuneo fere confluente. Pedes pilosuli, tibiis spinnlosis, 

tarsis postieis articulo primo artieulis duobus ultimis simul sumtis 

&qvilongo. 

Gen. Teratocori FIEB. structura membrane affinis. 

1. Callimiris Uhleri REUT. n. sp. 

Virescenti-testaceus, pronoto vittis quattuor, quarum duabus 

diseci approximatis, scutello vittis duabus hemelytrisque vittis 

duabus sat latis et in membranam continuatis pulchre ochraceis; 

membrane venis viridibus; pronoto annulo apicali parum di- 

stincto, disco ante medium ruga transversali impressa; antennis 

articulo tertio quarto magis quam triplo longiore; tibiis subtiliter 

spinulosis; unguiculis nigris. Long. 7 m.m. 

Habitat Americam borealem. 

2. Callimiris tarsalis REUT. n. sp. 

Viridis, antennis articulo secundo dimidio apicali ultimisque 

pulchre rufo-ferugineis, tibiarum apice tarsisque vel totis vel 
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tantum apicem versus nigris; pronoto annulo apicali bene di- 

screto, disco ruga transversali bicurvata pone medium profunde 

impressa; tibiis subtiliter spinulosis. Long. 53 m.m. 

Hab. Wisconsin (KUMLIEN), Texas (BELFRAGE). 

Gen. Trachelomiris REUT. n. gen. 

Corpus elongatum, supra pilosulum, opacum. Caput pone 

oculos in collum longum postice haud attenuatum constrietum, 

ante oculos declive, clypeo a fronte haud discreto, nitido, a 

latere viso arcuato, fronte sulco logitudinali profundo. Oculi fere 

in medio laterum capitis positi, exserti. Antenn& corpore multo 

longiores, longius pilos&, articulo primo apicem versus sensim 

incrassato. capiti subs&quilongo, secundo ultimisque duobus te- 

nuibus. Pronotum fere conicum, lateribus antice submarginatis, 

medio late sinuatis, margine basali recto, disco medio ruga trans- 

versali impressa, disco postico convexo-declivi, fere ruguloso- 

punctato. Hemelytra embolio sat lato et subreflexo. Membrana 

biareolata. Pedes longe pilosi, femoribus seriatim punctatis, 

tibiis spinulis nullis, tarsis articulo primo secundo multe longiore. 

1. Trachelomiris oculatus REUT. n. sp. 

Supra fusco-testaceus, antennis fusco-nigris, articulo primo 

basi excepta testaceo; pedibus rostroque coxas posticas attingente 

testaceis; pronoto disco postico utringue macula magna testacea 

maculam ellipticam aterrimam includentem; hemelytris nitidis, 

pallide testaceis, intus inzqualiter fusco-conspurcatis; membrana 

dilute‘ infuscata, venis testaceis; pectore testaceo; femoribus 

seriatim fusco-punctatis. Lon. Long. 54—7 m.m. 

Variat antennarum articulo secundo ultra medium ferru- 

gineo. 

Habitat Texas et New-York (BELFRAGE). 

Obs. Ad hoc genus Miris scenieus STÅL referendus. 
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Divisio Miridiaria REUT. 

I 5 3% 

Genus Pallacocoris REUT. nov. gen. 

Gen. Miridio FIEB. cetero similis, tantum capitis tarsorum- 

que structura divergens. Caput a latere visum fere quadratum, 

ad basin clypei usque ubique zquialtum; celypeo et fronte in 

eadem linea haud positis, illo perpendiculari; caput supra visum 

quinquangulare, clypeo haud distinguendo. Tarsi postiei articulo 

primo secundo paulio longiore et tertio subzquilongo. 

1. Pallacocoris suavis REUT. n. sp. 

Pallide testaceus, breviter nigro-pilosulus et albido-pubescens; 

eapite, pronoto et scutello linea media percurrente albida; capite 

rufescenti-irrorato; pronoto margine laterali antice anguste ru- 

fescenti-infuscato; scutello vittis duabus percurentibus longitu- 

dinalibus approximatis angulisque basalibus rufo-fuscescentibus; 

hemelytris strigis hinc inde abbreviatis nigricantibus, clavo apice 

nigro, cuneo guttis duabus marginis interioris njgris; membrana 

minute fusco-conspurcata, atomis apicem versus in vittis duabus 

postice latioribus et in membrane apicem excurrentibus collocatis; 

ventre lateribus rufescenti-lineolato; rostro apice late piceo. 

Long. 52 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Divisio Clivinemaria REUT. 

Structura valde insignis. Caput, pronotum et scutellum 

dense et longe tomentosa. Caput verticale, genis sat altis.. An- 

tenne basi minus quam oculi superne distantes, fere in horum 

marginis interioris medio posite. Pronotum strietura apicali 

valde lata, convexa et supra capitis basin capucinato-producta; 

lateribus antice acutis. Hemelytra furca cubiti completa, abdo- 

mine angustiora, cuneo elongato-triangulari. Membrana biareo- 

lata, areola minore angusta. Abdomen late rotundatum. Latera 
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corporis subtus materie quadam albicanti mucoris instar delibuta. 

Arolia divaricata. 

Genus Olivinema REUT. 

Caput transversum, verticale, pronoti apice vix latius, vertice 

et fronte pilis floccosis, curvatis tomentoso-villosis, cetero pilis 

brevibus subasperis; vertice lato, immarginato; fronte tumida, 

supra celypeum prominente, strigis duabus antice divergentibus 

nudis; clypeo perpendieulari; genis sat altis; gula nulla. Oculi 

prominentes subrotundi, orbita interiore paralleli. Antenne 3 

corporis longitudine, articulo primo brevi, elypeum vix superante, 

articulo secundo primo paullo magis quam triplo longiore, apice 

fere incrassato, ultimis simul sumtis secundo paullo brevioribus, 

quarto tertio fere duplo breviore. Rostrum medium mesosterni 

parum superans, articulo, primo capitis longitudine. Pronotum 

convexum, punetatum, vellere sat longo tementosum, disco antico 

medio valde convexo, a lateribus compresso, capucinum formante; 

basi emarginato; lateribus subrectis, antieis fere marginatis. 

Seutellum tumido-convexum, villosum. Hemelytra completa, ab- 

domine angustiora, punctata, pilis micantibus rigidis brevissimis. 

Tarsi postiei artieulo primo dilatato secundo multo longiore, 

sed tertio breviore. 

1. Clivinema villosa REUT. nov. sp. 

Albicanti-grisea, supra antice albido-griseo-villosa, frontis 

strigis duabus, cuneo, membrana vena apicali areol® minoris, 

antennis, pedibus maculisque lateralibus ventris fusco-testaceis; 

oeulis, pectore medio, femoribus punctis seriatim positis tibiisque 

margine externo nigris. Long. 43 m.m. 

Habitat in Texas (BELFRAGE) 

Divisio Loparia REUT. 

ke 1% 

Ad hanc divisionem genera seqventia refero. Caput semper 

verticale, vertice lato et genis altis, antenne autem szpe in 
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speciebus americanis ad oculorum marginem interiorem insert®. 

Pronotum Jlateribus a latere visis saltim acutis, apice strietura 

apicali bene discreta vel saltim margine apicali reflexo.. Heme- 

Iytra furca cubiti semper discreta, cuneo elongato-triangulari. 

Ale hamo nullo. Arolia divaricata, magna. Species perplures 

rufo-variegat&. 
« 

Genus Resthenia SPIN. Ess. sur Hem., p. 184. 

Species hujus generis mihi cognitas hoc modo dispono: 

A. Pronotum marginibus lateralibus totis acute marginatis. 
Rostrum coxas medias plerumque haud attingens, articulo primo 
caput paullo superante. Antenna articulo primo longo, secundo 
incrassato. Tibie dense pilos®. Subg. Callichila Reur.: 1. R. 
srandis BLANCH. (= dimidio-rufa STAL), 2. BR. plagigera STÄL et 
3. R. picticollis STAL. | 

AA. Pronotum marginibus lateralibus haud vel tantum ad 
callos marginatis. Rostrum coxas medias saltim attingens, siepe 
superans. Subgen. Resthenia SPIN. : 

B. Pronotum lateribus ad callos marginatis. Rostrum coxas 
posticas attingens. 

©. Antenn® artieulo primo sat longo, secundo incrassato: 4. 
RB. pyrrhula BURM. ; 

CC. Antenne articulo primo minus longo, secundo tenui: 5. 
R. coneinna STÅL, 6. R. bivittata STÅL. 7. R. patruelis STÅL. 

BB. Pronotum lateribus plane immarginatis, supra tamen in- 
terdum subacutis. 

D. Rostrum coxas medias attingens. 
E. Antenne articulo primo capite longiore: 8. R. ornaticollis 

STÄL. 
EE. Antennx® articulo primo capiti equilongo vel hoc breviore: 

9. R. circummaculata STÅL, 10. R. luteiceps STAL. et 11. R. atri- 
pennis REUT. 

DD. Rostrum coxas posticas atingens vel superans. 
F. Antenne articulo primo capite longiore. 
G. Antenn& articulo primo capite multo longiore: 12. X. 

costalis STAL. 
GG. Antennx® articulo primo capite paullo longiore: 13. A. 

seminigra STÅL et 14. R. pyrrhomelena STÄL. (= Zetterstedti STAL). 
FF. Antenns articulo primo capite haud longiore. 
H. Antenn«® articulo primo tenui. 15. ZA. Havo-nigra STAL, 

16. R. luteipes STÅL et 17. R. subannulata STAL. 
HH. Antenn® articulo primo sat incrassato: 18. AM. nigri- 

pennis STÅL, 19. R. nigricollis Reur., 20. R. maculkcollis Reur. 
et 21. R. rubro-vittata STÄL. 
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1. Resthenia atripennis REUT. n. sp. 

Oblongo-ovalis, cinnabarina vel miniata, antennis, oculis, 

hemelytris, femorum apice, tibiis tarsisque nigris; antennis ar- 

tieulo primo capiti fere sequilongo, secundo incrassato, primo 

tantum paullo tenuiore et illo 24 longiore, ultimis inter se longi- 

tudine z»qualibus et simul sumtis secundo zquilongis; rostro 

coxas intermedias attingente, apice piceo, articulo primo dimidium 

mucronem attingente; pronoto lateribus immarginato; tibiis lon- 

gius et densius pilosis. Long. 73 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

2. Resthenia nigricollis REUT. np. Sp. 

Oblongo-ovalis, miniata, opaca, antennis, oculis, pronoto, 

hemelytris, rostro, macula utringue mesosterni, macula apicali 

ventris dorsoque abdominis atris; scutello lateribus basin‘ versus 

atris; antennis articulo primo capite distincte breviore, secundo 

sat tenui illo eireiter 24 longiore; rostro coxas posticas attingente, 

articulo primo dimidium mucronem attingente; pronoto lateribus 

apicem versus subacutis; tibiis minus dense_ breviter pilosis, 

tenuiter spinulosis. Long. 54 m.m. 

Hab. New-Jersey (BELFRAGE). 

3. Resthenia maculicollis REUT. n. sp. 

Sanguinea, vertice, fronte “et clypeo, macula magna media 

pronoti, scutello, hemelytris, antennis pedibusque nigris; rostro 

coxas posticas attingente; antennis articulo primo sat crasso 

capite breviore, secundo leviter incrassato et primo 34 longiore; 

pronoto lateribus immarginatis. Long. 3 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

4.. Resthenia rubrovitiata STÅL Stett. Ent. Zeit. 1862, p. 318. 

Hab. Texas. 

Genus Oncerometopus REUT. nov. gen. 

Gen. Resthenie affinis. Corpus ovatum. Caput verticale, 

latitudini zquilongum, pronoti basi multo angustius; vertice 

immarginato; fronte tumido-convexa et supra basin clypei pro- 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 9. 
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minulo; clypeo perpendiculari, leviter arcuato; genis altis; gula 

brevi. Ocnli ovati, apicem versus divergentes.. Antennz prope 

oculorum apicem interne insert®, corpore breviores, articulo 

primo capite saltim duplo breviore, secundo illo circiter qua- 

druplo longiore. Rostrum coxas posticas superans, articulo primo 

caput paullo superante. Pronotum annulo apicali lato, lateribus 

sinuatis, apicem versus marginatis, basi apice multo latiore, disco 

antrorsum convexo-declivi, callis bene discretis. Scutellum basi 

detectum. Pedes robusti. Tibi® spinulos®. Tarsi postici ar- 

ticulo primo dilatato, secundo minuto. 

1. Onceromotopus nigrielavus REUT. n. sp. 

Crassus, sanguineus, opacus, clypeo, antennis, callis pronoti, 

clavo, membrana, femorum apice, tibiis tarsisque atris; pronoto 

postice fortiter convexo, disco transversim obsoletius rugoso. 

Long. 53—6 m.m. 

Variat callis pronoti concoloribus pedibusque magis minusve 

late rufis. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

2. Oncerometopus ruber REUT. n. sp. 

Dilute sanguineus, antennis articulis tribus ultimis, basi 

secundi excepta, rostro, tibiis apicem versus tarsisque fuscescen- 

tibus, tibiis nigrospinulosis, haud pilosis; membrana sordida, 

venis areolisque fuscis; antennis articulo primo capite duplo 

breviore. Long. 43 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Lopidea UHLER Geol. Surv. of the Territ., p. 411. 

1. Lopidea media Say Compl. Writ. I, p. 341. 

Hab. New-Jersey (BELFRAGE). 

2. Lopidea? confluens SAY Compl. Writ., p. 342, 15, verisimiliter. 

Antenne tantum 3 corporis longitudine, articulo secundo 

primo paullo magis quam triplo longiore, ultimo penultimo fere 

triplo breviore. Long. 5 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 
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Genus Lomatopleura REUT. nov. gen. 

Corpus oblongum, sat depressum, nudum, subleve. Caput 

verticale, antice productum, vertice lato, depresso et subtiliter 

marginato, clypeo prominente, arcuato, genis altis, gula distincta, 

obliqua. Oculi rotundi, granulati, pronoto contigui. Antenne 

ad oculorum apicem interne insert@, hemelytris subzqvilonge, 

articulo primo fere capitis longitudine, secundo incrassato, apicem 

versus iterum angustato primoque vix quadruplo longiore, ultimis 

setaceis simul sumtis secundo brevioribus, quarto tertio magis 

quam triplo breviore. Rostrum coxas intermedias attingens, 

articulo primo dimidium mucronem attingente. Pronotum trape- 

ziforme, apice reflexo-marginatum, lateribus reflexis, margine 

basali medio sinuato, callıs disci discretis. Scutellum basi de- 

tectum. Hemelytra lateribus leviter rotundatis, venis discretis, 

cubiti furca discreta. Membrana areolis duabus. Tibie spinu- 

lose. Arolia magna, divaricata. 

1. Lomatopleura cesar REUT. n. sp. 

Cinnabarina, antennis, vittis duabus frontis, clypeo, commis- 

sura hemelytrorum anguste, marginibus cunei, membrana, pedi- 

bus abdomineque nigris; rostro piceo. Loug. 74 m.m. 

Habitat Pennsylvaniam (BELFRAGE). 

Divisio Phytocoraria REUT. 

JG Boy 6, (Ob 

Genus Phytocoris E., HAHN. REUT. ].;c., p. 10. 

1. Pytocoris eximius REUT. n. sp. 

Supra fusco-pilosus, parcius albido-intricato-pubescens; ca- 

pite testaceo, ferrugineo-liturato et-lineato; oculis maris magnis, 

virescentibus; vertice oculo angustiore; antennis articulo primo 

pronoto zquilongo, testaceo, fusco-ferrugineo-variegato, ceteris 

nigris, secundo et tertio basi anguste albis, secundo tertio et 

quarto conjunctim breviore; pronoto virescenti-testaceo, antice 

flavescenti, signaturis ferrugineis, postice fascia transversa mox 

ante marginem basalem testaceum nigra, anterius sex-undata; 
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scutello testaceo, vittis duabus postice divergentibus nigris; heme- 

Iytris clavo corioque intus obscure viridibus, ferrugineo-con- 

spersis; corio extus cuneoque testaceis, nigro- et ferrugineo- 

variegatis; membrana hyalina, parce et dilute fusco-nebulosa, 

margine externo macula didyma fuscescenti, venis fuscescentibus, 

vena cubitali incrassata et nigra, areola majore dimidio interiore 

fusco; corpore subtus pallido, lateribus et apice nigro; pedibus 

pallide testaceis, femoribus apicem versus fusco-variegatis, tibiis 

antieis fusco-triannulatis, tibiis intermediis annulis duobus ti- 

biisque postieis annulis tribus latis et s&pe confluentibus fuseis. 

Long 61 m.m. (>) 

Habitat Texas (BELFRAGE). 

2. Phytocoris breviusceulus REUT. n. Sp. Y I 

Ovatus, pallide testaceus, subtiliter pallido-pubescens; an- 

tennis articulo primo pronoto breviore, tenui, fusco-consperso, 

ceteris 'fusco-testaceis, secundo basi albo; pronoto margine basali 

maculis quinque antice angulatis, spe confluentibus, notato; 

corio vitta late arcuata juxta suturam clavi posita fasciaque 

apicali transversa fuscis; cuneo apice margineque interno fuseis; 

membrana fusco-conspersa, venis fuscis, areolis totis infuscatis; 

femoribus apicem versus fusco-conspurcatis, tibiis fusco-annulatis. 

Long. 44—43 m.m. 

Habitat in Texas (BELFRAGE). 

3. Phytocoris tibialis REUT. n. sp. 

Virescens, antennis articulo primo femoribusque apice sangui- 

neoirroratis, tibiis antice linea sanguinea longe ultra medium ex- 

tensa notatis; capite rubro-consperso; pronoto maculis duabus mar- 

sinis apicalis vittisque quattuor disci posterius dilatatis pulchre 

fulvis; elavo corioque juxta suturam clavi maculis plurimis pul- 

cherrime rufis irroratis; apice cunei, punctis suture membrane 

hujusque venis sangvineis; membrana dilute cinereo-variegato; 

antennis articulo primo tenui, pronoto eqvilonge. Long. 54 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE), Wisconsin (KUMLIEN). 
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4. Phytocoris puella REUT. n. sp. 

Virescenti-albicans, antennis articulo primo apice dilute 

aurantiaco; femoribus apicem versus brunneo-irroratis, tibiis 

tantum antieis dilute fusco- bi- vel triannulatis; capite auran- 

tiaco-irrorato; pronoto vittis duabus marginis anterioris in caput 

extensis quattuorque discoidalibus, quarum intermediis postice 

divergentibus, aurantiacis; scutello vittis duabus postice diver- 

gentibus aurantiacis; hemelytris dense fusco-sanguineo-irroratis; 

membrana dilute cinereo-nebulosa, venis pallidis; ventre vire- 

scente; antennis articulo primo tenui, pronoto parum longiore, 

Long. 44 m.m. 

Habitat. New-York (BELFRAGE). 

5. Phytocoris pallidieornis REUT. n. sp. 

Testaceus, capite et pronoto pilis nigris hie illie positis; 

antennis articulo primo crasso, pronoto distincte longiore, dense 

nigro-setoso et fusco-irrorato, reliquis pallide testaceis, tertio et 

quarto simul sumtis secundo longioribus pronoto lateribus sinuatis; 

hemelytris pallido-pubescentibus et brunneo-irroratis; cuneo apice 

brunneo; membrana cinereo-nebulosa, venis testaceis; femoribus 

dense brunneo-conspurcatis, posticis fascia testacea ante apicem; 

tibiis annulis nullis, anticis apice, posticis basi latius infuscatis. 

Long. 63 m.m. 

Obs. In exemplo supra descripto oculi a pronoto remoti, 

caput collo brevi instructum. 

Habitat Wisconsin (KUMLIEN). 

Genus Neurocolpus REUT. n. sen. 
SD 

Gen. Phytocori affinis. Corpus sat robustum; fronte parum 

declivi, a clypeo angulariter prominente impressione profunda 

discreta. Antenn& articulo primo crasso pronoto distincte bre- 

viore, dense setoso, setis apicem versus dilatatis, articulo secundo 

primo cireiter duplo longiore, apicem versus fortius incrassato, 

tertio et quarto simul sumtis secundo circiter 4 breviore, quarto 

tertio fere longiore. Rostrum coxas posticas haud superans. 
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Pronotum basi longitudini fere »quilatum, apicem versus fortiter 

angustatum, annulo apicali lato et bene discreto, lateribus ante 

medium sinuatis, dein basin versus fortiter ampliatis, margine 

postico late rotundato. Pedes pilosi, femoribus apicem versus 

tibiisque basi dense pilosis, his spinulosis, tarsis posticis articulis 

primo et secundo inter se »quilongis, tertio secundo longiore. 

1. Neurocolpus nubilus SAY Comp. Writ. I, p. 341, 10. 

Tibie omnes fusco-triannulate. Cuneus apice late fusco. 

Long. 7 m.m. 

Habitat circa New-York (BELFRAGE): 

Gen. Compsocerocoris REUT. n. gen. 

Gen. Phytocori affınis, sed corpus magis elongatum. Caput 

parum nutans, vertice fere plano, sulco basalı longitudinali in- 

structo; clypeo prominente. Antenn® corpore longiores, arti- 

culo primo pronoto dimidioque capiti fere »quilongo, leviter in- 

crassato, secundo primo parum tenuiore, ultimis tenuibus. Pro- 

notum angulis posticis acute prominentibus, disco callis discretis. 

Oetero ut Phytocoris. 

il Compsocerocoris annulicornis REUT. 

outtis Supra fusco-ferrugineus, antennis articulo primo & 

duabus vel tribus, secundo annulo ante basin alioque fere in- 

triente apicali posito, tertio annulis duobus, altero basali, altero 

fere in medio posito albis; articulis primo et secundo fusco- 

ferrugineis, ultimis testaceis; corpore subtus fusco, pectore ferru- 

gineo; pedibus ferrugineis, femoribus apicem versus fuseis, tibiis 

fusco-triannulatis, annulis tibiarum posticarum magis minusve 

confluentibus. Long. 5 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Calocoris FIEB. Eur. Hem. p. 251. Reur. |. 

pl. 

1. Oalocoris multieolor H. ScH. Wanz. Ins., fig. 79. 

Hab. Texas, Wisconsin. 
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2. Calocoris bipunctatus F., FIEB. Eur. Hem. REUT. Gymn. 

Seh Oh IGN pP. 87, 7. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Divisio Capsaria REUT. 

Ib 8 Da Öb 

Genus Lygus HAHN, REUT. 

1. Lygus (Lygus) Belfragii REUT. n. sp. 

Oblongus, pallide virescens, antennis articulo secundo lati- 

tudine basali pronoti longiore, apice latius nigro, tertio apicem 

versus quartoque fuscis; pronoto basi dilute fuscescenti; clavo, 

dilute fuscescenti, corio fuscia apicali transversa sat lata fusca; 

membrana venis pallidis, areolis apice arcu fusco notatis, 

maculis duabus marginis exterioris bene determinatis discoque 

vitta lata et determinata ab apice areolarum ad apicem mem- 

branz excedente fuscis; tibiis testaceo-spinulosis, obsolete fusco- 

punctatis; dorso abdominis virescenti. Long. 6 m.m. 

Hab. New-York (BELFRAGE.) 

2. Lygus (Lygus) viticollis REUT. n. sp. 

Oblongo-ovatus, supra subtiliter pallido-pubescens, antennis 

corporis longitudine, articulo secundo latitudine marginis pronoti 

basalis fere breviore, apice nigro-fusco, articulis tertio et quarto 

fuscis; pronoto vitta utrinque intralaterali, clavo sutura scutelli 

commissuraque, corio fascia obliqua apicali arcuque interiore are- 

ole majoris membrane piceis; membrana plaga magna fusce- 

scenti ab apice areolarum excedente ad apicem membrane ex- 

tensa ibique dilatata signato; femoribus postieis apice piceis; 

tibiis impunctatis, testaceo-spinulosis. Long. 64 m.m. 

Hab. Texas. 

3. Lygus Caroline REUT. n. sp. 

Oblongo-ovatus, virescens, supra subtiliter punctatus, albido- 

pubescens, antennis testaceis, apicem versus fuscescentibus, articulo 

secundo latitudine pronoti basis longiore; scutello vittis duabus 
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longitudinalibus fuseis; hemelytris maculis nonnullis cuneoque 

basi fuscescentibus, hoc apice latius nigro; abdominis dorso 

nigro; femoribus apice annulis fuscis, tarsis apice nigris; tibiis. 

impunctatis testaccis; membrana fusco-signata, venis virescen- 

tibus. Long. 54 m.m, 

Hab. Carolinam. 

4. Lygus (Lygus) prasinus REUT. n. sp. 

Ovatus, virescens, subtiliter punctatus, hemelytris subtiliter 

flavo-pubescentibus, cuneo summo apice nigro; antennis breviori- 

bus, articulo secundo latitudine basis pronoti fere breviore; dorso- 

abdominis virescenti; femoribus annulis apicalibus nullis; tibiis. 

impunctatis, testaceo-spinulosis; tarsorum rostrique apice nigris. 

Long. 5—54 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

5. Lygus (Lygus) fasciatus REUT. n. Sp. 

Virescenti-testaceus, supra minus subtiliter punctatus, an- 

tennarum articulo secundo margine pronoti basali breviore; scu- 

tello vitta laterali, clavo intus late corioque fascia apicali lata 

transversali brunneis, cuneo apice nigro; femoribus annulis dua- 

bus apicalibus tibiisque annulo basali ferrugineo; tarsis apice 

nigrieanti; tibiis impunctatis, spinulis testaceis. Long. 42 m.m. 

Hab. Carolinam meridionalem. 

6. Lygus (Lygus) pratensis L., BURM. — REUT. Hem. Gymn. 

Sc. et Fenn. I, p. 70. 

Specimina perplura e Carolina meridionali, Wisconsin et 

New-Jersey, a speciminibus europxis haud distineta et omnino 

ut hec variantia, in Mus. Holm. vidi et examaniavi. An Capsus 

oblineatus SAY? 

7. Lygus (Lygus) convewicollis REUT. n. sp. 

Pr&cedenti simillimus, differt tantum corpore majore pro- 

notoque disco postico valde convexo-declivi nec non capitis apice 

longius producto. Punctura densa et profunda. Color ut in 

precedente variabilis. Long. 74 m.m. 

Habitat Californiam (KINBERG). 
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Genus Sysiratiotus DOUGL. et Sc. Brit. Hem., p. 443. 

Reumloie;s4p:r20, | 

1. Systratiotus americanus REUT. n. sp. 

Niger, pilis fragilibus cinereis vel subargenteis vestitus; 

capite macula media verticis triangulari maculaque orbitali ut- 

rinque albidis; pronoto marginibus apicali et basali anguste al- 

bis; corio margine laterali testaceo; cuneo toto coceineo; partibus 

pectoralibus albo-marginatis; coxis albomaculatis; femoribus 

albolineatis; tibiis medio picescentibus; ventre utrinque vitta 

intralaterali alba, postice abrupta, signata. Long. 54 m. m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Peciloscytus FIEB. Eur. Hem. p. 276. REur.l.c.p. 20. 

1. Peciloscytus basalis REUT. n. sp. 

P. vulnerato WOLFF /' affinis. Viridi-flavescens vel stra- 

mineus, opacus, aureo- pubescens; antennis pallido-ferrugineis, 

articulo primo toto, secundo basi et apud feminam etiam apice 

nigris, ultimis femine fuscis; clypeo, macula utrinque ad basin 

antennarum, stria verticis, vittis pronoti duabus, antice et postice 

abbreviatis, angulisque anticis, scutello basi, nec non corio plaga 

fuseis vel fusco-nigris; cuneo sanguineo, apice testaceo; membrana 

infuscata, venis testaceis; pectore femine nigro; ventre femine 

macula magna media nigra, maris toto testaceo; pedibus testa- 

ceis, femoribus annulis 2—4 ferrugineis, tibiis nigro-spinulosis, 

tarsis apice testaceis. Long. 5—5% m.m. 

Variat signaturis fuscis magis minusve extensis et obscuris 

vel fere obsoletis. : 

Habitat in Texas (BELFRAGE). Plura specimina in Mus. 

Holm. asservantur. 

Genus Pecilocapsus REUT., nov. gen. 

Corpus supra totum glabrum, nitidum, vix nisi obsoletissime 

minutissimeque punetatum. Caput fortiter nutans, fere verticale, 

quinquangulare, vertice (sepe obtuse) carinato, clypeo vix pro- 

minente a fronte impressione parum profunda discreto. Antenn& 
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in sinu oculorum insert&, articulo primo sat longo, secundo pilo- 

sulo apicem versus sensim’ ingrassato. Oculi sat prominentes, 

pronoti apiei contigui, leves, interne emarginati. Pronotum basi 

quam apice duplo vel triplo latius, margine basali late rotundato. 

Fractura cunei profunda. Tibi® spinulose. Tarsi postici arti- 

culo primo secundo fere breviore. i 

Genus hocce prope gen. Liocoris FIEB. locandum. 

Subgenus Pcilocapsus REUT. Rostrum breve, coxas anticas 

vix superans, articulo primo caput haud superante. |Ad hoc 

subgenus referendi: Capsus alacer STÅL, C. nigriger STÄL et 

€. ornatulus STÅL, in Mexico habitantes]. 

1. Pocilocapsus lineatus F. — Capsus 4-vittatus SAY Compl. 

Writ. I, p. 339. S 

Habitat New-Jersey et Texas (BELFRAGE). Etiam in 

Mexico occurrit (SALLE). 

Subgenus Metriorrhynchus REUT. Rostrum coxas posticas 

attingens, articulo primo dimidium mucronis paullo superante. 

Antenn&® articulo secundo apicem versus fortius incrassato, ut 

etiam tertio basi albo, ultimis duobus capillaribus. 

2. Pecilocapsus (Metriorrhynehus) affinis REUT. n. sp. 

Supra niger, capite fulvo, margine basali apiceque late 

piceis, oculis nigris; pronoto flavescenti-fulvo, maculis duabus 

magnis discoidalibus ad marginem basalem fere extensis nigris 

vel nigro, apice, marginibus vittaque discoidali media longitu- 

dinali fulvescentibus; scutello vitta media flava; hemelytris vena 

clavi, vena cubitali corii costaque flavis, cuneo arcu basali intus 

late flavo; membrana nigricante venis piceis; subtus niger, pro- 

sterno fulvescenti, maculis meso- et metastethil ad basin coxarum 

utrinque flavis; pedibus fulvescentibus, coxis posterioribus femo- 

ribusque postieis basi piceis; tibiis breviter nigro-spinulosis, puncto 

basali apiceque piceis; tarsis apice piceo-nigris. Long. 6 m.m. 

Hab. New-Jersey (BELFRAGE). 

3. Pecilocapsus (Metriorrhymehus) goniphorus SAY Compl. 

Writ. I, p. 241, 9. | 
Varietates a—d in New-York a BELFRAGE lect®. 
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Var. e REeut.: Niger, capite medio late pronotoque flavo- 

rufis vel sanguineis, tibiis, basi apiceque exceptis, tarsisque 

apice excepto, flavotestaceis. 

Hab. Wisconsin (KUMLIEN). 

Var. f. Reur.: Totus niger, antennis pedibusque omnino ut 

in varietate pracedenti, capite vittis duabus basalibus postice 

convergentibus testaeeis. 

Hab. Wisconsin (KUMLIEN). | 

4. Poecilocapsus (Metriorrhyncus) marginalis REUT. n. sp. 

Niger, capite vittis duabus basalibus postice convergentibus 

testaceis; costa corii basique ven cubitalis flavis vel stramineis; 

tibiis flavo-testaceis, nigrospinulosis, basi picescentibus, apice 

nieris, tarsis apice nigris; pectore maculis acetabulorum laterali- 

bus flavotestaceis. P. gonophoro SAY paullo minor, pronoto 

minus lato distinetus. Long. 53 m.m. 

Hab. New-York (BELFRAGE). 

Genus Callicapsus REUT., n. gen. 

Corpus supra glabrum, nitidum, profunde sed parum crasse 

et dense punctatum. Caput nutans, quinquangulare, vertice 

ante marginem basalem transversim impresso, fronte ad oculos 

utringue longitudinaliter impressa, elypeo prominulo. Rostrum 

coxas intermedias attingens, articulo primo apicem capitis haud 

attingente Oculi pronoto contigui. Antenn® in oculorum sinu 

inferne inserte, articulo primo elypeum dimidia longitudine supe- 

rante, articulo secundo apicem versus sensim incrassato primo 

‘fere duplo et dimidio longiore, ultimis inter se quilongis et simul 

sumtis secundo cireiter »quilongo. Pronotum disco postico for- 

titer convexo-declive, basi quam apice saltim triplo latius. Scu- 

tellum apice carinula levi sat obsoleta instructum. Cuneus 

fractura profunda. Tibie extus mutic®, intus sat dense, sed 

tenuiter spinulose. Tarsi postici articulo primo secundo »quilongo. 

1. Callicapsus histrio REUT. n. sp. 

Supra sangvineus, capite nigro, margine basali pallide testa- 

ceo; pronoto maculis duabus magnis discoidalibus nigris; clavo 
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dimidio basali, corio basi intus sat anguste maculaque rotundata 

magna media disci nec non cuneo apice nigris; membrana albi- 

cante, areolis, venis arcuque lato anteapicali nigropiceis; subtus 

niger; tibiis annulis duobus tarsisque basi testaceis. Long. 43 m.m. 

Hab. Texas, Carolina. 

Gnnus Kuarmosus REUT., nov. gen. 

Corpus ovatum, supra, pr&sertim in pronoto, longius et 

molliter pilosum, fortiter punctatum, tantum capite et scu- 

tello glabris. Caput leviter nutans, quinquangulare, longitudine 

vix latius, vertice postice marginato, clypeo parum prominente. 

Antenne pilose, articulo primo fere dimidio longitudine elypeum 

superante, articulo secundo satis, sed fere »qualiter incrassato. 

Oculi pronoto contigui. Pronotum basi quam apice saltim triplo 

latius, strietura annuliformi apicali sericea, opaca, callis levibus. 

Scutellum apice breviter carinulatum. Pedes longe pilosi, tibiis 

spinis longis, setiformibus, tarsis posticis articulo primo secundo 

parum longiore et tertio breviore. 

(Genus insigne, gen. Alleotomo FIEB. affine. 

1. Euarmosus Sayı REUT. n. Sp. 

Niger, nitidus, capite strieturaque pronoti apicali annuliformi 

nec non striola longitudinali abbreviata in medio basali pronoti 

posita favotestaceis; scutello rufo-testaceo; membrana nigra, 

macula pone cuneum rectangulari albida; coxis anticis, trochan- 

teribus omnibus, annulis duobus tibiarum basique tarsorum 

testaceis. ©. Bong. 7 m.m. 

Habitat in Texas (BELFRAGE). 

Divisio Bryocoraria REUT. 

Bih. Vet. Ak. Handl. IIT: 1, p. 6. 

Genus Monalocoris DAHLB. — REUT. I. c. p. 22. 

1. Monalocoris Filvieis L. — FIEB. Eur. Hem. p. 238. 

Specimina americana e New-Jersey et Wisconsin ab euro- 

peis tantum antennis articulo secundo toto testaceo coloreque 
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magis in brunneum vergente discedunt. Pronotum interdum 

totum fusco-ferrugineum. 

Ad hane divisionem genera duo seqventia optime referenda 

mihi videntur. Cum generibus Monalocoris et Bryocoris, solis 

hujus divisionis Europe incolis, oculis orbita interiore plane 

parallelis vel vix emarginatis, antennis ad marginem oculorum 

interiorem inferne insertis, hemelytris vena cubitali ad medium 

impressa et deinde abrupta, membrana uniareolata, coxis posticis 

ab epipleuris remotis, tibiis muticis et tarsis articulo ultimo 

incrassato conveniunt. Huc pertinet etiam genus Keeritotarsus 

STÅL in Rio Janerio Hemipt. — Genera americana ab europzis 

membrana areola subtriangulari divergunt. Genera subtus de- 

scripta etiam pronoti angulis postieis haud acutis discedunt. 

- Genus Sixeonotus REUT., n. gen. 

Corpus breviter ovatum. Caput nutans, supra visum breve, 

lonsitudine multo latius, apice late rotundatum; subscabrum, 

vertice inter oculos.foveola oblonga instructo. Clypeus a fronte 

prominente detectus et ab illo sulco transversali profundo di- 

scretus, subverticalis. Gula distineta. Oculi exserti, rotundati, 

orbita interiore plane paralleli, pronoto contigui. Antenn& pilo- 

sule, prope oculorum marginem inferne insert®, articulo primo 

apicem clypei vix attingente, secundo primo paullo magis quam 

duplo Jongiore, apicem versus paullo inrassato, articulis ultimis 

tenuibus, simul sumtis secundo duplo longioribus, quarto tertio 

fere longiore. Rostrum medium mesosterni attingens, articulo 

primo apicem mucronis prosterni attingente. Pronotum basin 

versus fortiter ampliatum, lateribus sinuatis, apice emarginato, 

strietura tantum lateribus discreta instructo, disco pone callos 

nitidos valde convexo et dense impresso-punctato, margine basali 

late sinuato, angulis posticis obtusis; basi quamı apice magis 

quam duplo latius et longitudini latitudine aquale, ubique 

breviter sed dense hirtum. Scutellum subscabrum. Hemelytra 

impunctata, pubescentia, corio margine externo rotundato-am- 

plicato, embolio bene discreto, subincrassato, vena cubitali ad 
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medium impressa, dein abrupta, cuneo latitudini &quilongo. 

Membrana areola unica subtriangulari. Cox& postice ab epi- 

pluris remote. Tibie spinulis nullis. Tarsi artieulo ultimo 

incrassato duobus primis conjunctim zquilongo. Arolia distincta, 

divaricata. 

1. Sixeonotus insignis REUT. n. sp. 

Niger, capite pronoto et scutello- subzneis, cinereo-hirtis; 

hemelytris obscure fuscis, cinereo-pubescentibus, embolio et cuneo 

adhuc obscurioribus; membrana infuscata vel albida, vena areola- 

que fuscis; rostro flavo vel aibido; antennis pedibusque flavis 

vel albidis, illis articulis ultimis fuscentibus, his apice tarsorum 

piceo. Long. 31 m.m. 

Hab. Texas, New-Jersey, New-York. - 

Genus Cyrtocapsus REUT., n. gen. 

Corpus convexum, opacum, supra maculatim griseo-pubescens. 

Caput valde nutans, basi longitudini latitudine »quale, apicem 

versus rostrato-productum, vertice immarginato, clypeo a fronte 

parum prominente, arcuato, fere in eadem linea cum fronte posito, 

compresso. Oculi oblongi, orbita interiore vix emarginati. Rostrum 

medium mesosterni vix superans, articulo primo valde dilatato. 

Antenne ad oculorum marginem internum inferne insert®, arti- 

eulo primo sat longo, clypeum tamen vix superante, et secundo 

vix magis quam 4 breviore, hoc apicem versus leviter dilatato.. 

Pronotum posterius altissime convexum, densissime, sed sat 

subtiliter punctatum, basi quam apice duplo latius, lateribus. 

sinuatis, apice emarginato, margine basali late rotundato. He- 

melytra margine laterali ampliato, emblio lato et incrassato, 

fractura cunei profunda, cuneo valde declivi, latitudine aequilongo, 

vena corii cubitali a medio abrupta. Cox postic® ab epipleuris 

remote. Tibise spinis destitut®. Tarsi articulo ultimo incrassato. 

Arolia magna, divaricata. Femora postica nec elongata, nec in- 

crassata. 
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1. Cyrtocapsus caligineus STÅL. 

Niger, opacus, cinereo-sericeus, hemelytris obscure rufo- 

fuseis, cuneo nigrofusco; membrana albida, venis areolaque 

fuscis; antennis pedibusque luteis. Long. 24 m.m. 

Capsus caligineus STAL, Freg. Eug. resa, Ins. Hem. p. 258. 105. 

Habitat in California (KINBERG). 

Divisio Gyllecoraria REUT. 

5 Il Bög 122 (Oo 

Genus Sericophanes REUT., nov. gen. 

Corpus elongatum, supra subglabrum. Caput magnum, 

nutans, basi pronoti parum angustius, vertice- acuto, postice 

marginato, elypeo cum fronte confluente, loris bene discretis, 

gula sat longa. Oculi granulati, pronoto incumbentes. Antenn® 

crassiuscule, ad oculorum marginem interiorem inferne insert, 

articulis omnibus crassitie fere »qualibus, articulo tertio secundo 

tantum circiter 4 breviore, articulo quarto tertio + breviore. 

Rostrum coxas intermedias attingens, articulo brevi tantum 

dimidium gulee attingente. Pronotum basi longitudine latitudine 

zquale et apice fere duplo latius strietura apicali distincta, 

lateribus leviter sinuatis, margine basali truncato, angulis posti- 

cis prominulis, disco convexo-declivi. Henfelytra maculis sericeo- 

nitentibus ornata, cuneo declivi, fractura haud profunda. Pedes 

longiuseuli, tibiis subtiliter spinulosis, tarsis postieis articulo 

secundo primo longiore. 

Prope genus Mimocoris SCOTT locandum. 

1. Sericophanes ocellatus REUT. n. sp. 

Dilute cinnamomeus, hemelytris fasciis tribus transversis, 

quarum ultima ante cuneum intus abrupta, sericeo-micantibus, 

corio mox pone scutellum ad marginem interiorem macula semio- 

cellata sulphurea et anguste sed obscure brunneo-marginata 

notato; cuneo pulchre ochraceo; membrana fuscescente. Long. 

3 m.m. 

Habitat in Texas (BELFRAGE). 
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Genus Semium REUT., n. gen. 

Genus valde insigne. Corpus parvulum, opacum, sat ro- 

bustum, supra pra&sertim in pronoto longius et dense hirsutum. 

Caput verticale, apicem versus subrostrato- productum, vertice 

lato, immarginato, clypeo a fronte vix discreto, haud prominente, 

lato; genis altis, loris discretis, gula haud distinguenda. Ro- 

strum coxas intermedias attingens, articulo primo fortiter dilatato, 

capitis longitudine. Oculi rotundi, breves, granulati, ad pronoti 

apicem positi. Antenne ad oculorum apicem interne insert, 

articulo primo crasso et brevi, tantum dimidium elypeum attin- 

gente, articulo secundo fortiter incrassato, primo parum angustiore, 

sed apicem versus nonnihil angustato et primo fere duplo lon- 

siore; articulis duobus ultimis tenuibus, tertio duplo breviore. 

Pronotum a basi lata apicem versus fortiter angustatum, lateribus 

sinuatis, basi quam apice fere duplo et dimidio latiore, apice 

strietura nulla, sed disco antice utrinque strigis duabus trans- 

versalibus impressis, anterioribus medio fere confluentibus, disco 

postico fortius convexo declivi, lateribus acutis, antice fere mar- 

sinatis. Membrana biareolata. Cox&® postice ab epipleuris he- 

melytrorum remote. Tibie subtiliter spinulose. Tarsi postici 

articulo secundo primo fere duplo longiore et tertio paullo breviore. 

Prope Orthocephalum forsitan locandum. 

1. Semium hirtum REUT. n. sp. 

Atrum, in loeis atris atro-, in locis pallidis pallido-hirtum, 

capite, pronoto antice ad striam primam transversalem usque 

strigaque secunda transversali maculisque minutis disci postici 

sat obsoletis, scutello lateribusque pectoris et abdominis fulvis; 

fronte vittis duabus sat latis longitudinalibus parallelis linea trans- 

versali unitis signata, litura illa tamen sepe obsoleta; antennis 

pedibusque rufoferrugineis, illis articulis duobus ultimis, his tibiis 

apice tarsisque nigris; hemelytris pallido-flavis, intus macula magna 

communi rectangulari, ad medium hemelytrorum extensa, fascia 

corii apicali cuneique apice atris; membrana nigricante, venis 

nigris, macula alba pone apicem cunei. Long. 31—22 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 
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Genus Uyrtopeltocoris REUT., nov. gen. 

Corpus elongatum, nitidum, subleve. Caput sat magnum, fere 

verticale, vertice convexo, margine postico profundo sinuato, prope 

marginem medio striga impressa transversali utrinque abbreviata 

instructo, clypeo a fronte leviter discreto, loris bene discretis, 

gula obliqua, longa. Oculi fortiter granulati, magni, ovato-reni- 

formes, capitis latera tota occupantes. Antenna crassiuscul®, 

ad marginem oculorum internum inferne inserta, corpore paullo 

breviores, articulis omnibus &que crassis, articulo tertio secundo 

fere 4 breviore et quarto paullo longiore. Rostrum coxas posti- 

cas attingens, articulo primo brevi, capitis apicem vix attingente. 

Pronotum apice valde constrietum ibique eapite magis quam 

duplo angustius, strietura apicali sat lata, callis convexis, sed 

postice cum disco fortiter convexo-declivi subconfluentibus, mar- 

gine basali truncato apice magis quam triplo latiore. Scutellum 

basi bene discreta, parte apicali alte cumulato-convexa. Heme- 

lytra longe, remote pilosa. Membrana areolis angustis, vena 

brachiali margini interiori cunei fere parallela. Cox& antice me- 

dium mesostethii attingentes, postice ab epipleuris hemelytrorum 

parum remote. Pedes longiusculi, tibiis longius spinulosis, tarsis 

longioribus, subtus pilosulis. Mucro prosterpi marginatus. Me- 

sostethium convexum. 

Prope genus Sytellonotus FIEB. locandum videtur. 

1. Cyrtopeltocoris albo-fasciatus REUT. n. sp. 

Dilute rufo-piceus, hemelytris obscurioribus, longe pallido- 

flavo-pilosis, fascia mox pone scutellum transversali maculaque 

anguli externi corii albis;' antennis pedibusque rufoferrugineis, 

illis opacis. Long. 34 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Trichia REUT., nov. gen. 

Corpus oblongo-ovatum, nitidum, supra longe pilosum et 

capite excepto sat fortiter, sed remote punctatum. Caput ver- 

ticale, sat magnum, vertice subtiliter marginato, clypeo a fronte 

distinete discreto, minus prominente, loris discretis. Oculi a pro- 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 9. 6 
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noto parum distantes, magni, fortiter granulati. Rostrum coxas 

posticas attingens, articulo primo dimidium mucronem attingente. 

Antenn&® subglabr&, articulis crassitie fere »qualibus, secundo 

tertio et quarto conjunetim paullo breviore, quarto tertio fere 

duplo breviore, articulo primo clypeum paullo superante, ad 

apicem oculorum interne inserte. .Pronotum strietura apicali 

angusta, sed distineta, disco antrorsum declive, callis parum 

discretis, basi truncata, lateribus distincte sinuatis. Scutellum 

basi obtectum. Hemelytra completa. Pedes elongati, tibiis 

spinulosis, tarsis, articulo secundo primo longiore et tertio aqui- 

longo. 

Generi Eroticoris DOUGL. et SCOTT valde affinis, corpore- 

nitido, punctato, pronoti margine basali -haud emarginato scu- 

telloque basi obtecto distincta. 

1. Trichia punetulata REUT. n. sp. 

Testacea, longe flavo-pilosa, antennis pedibusque pallidiori- 

bus, oculis fuseis; cuneo aurantiaco, membrana albida, macula 

magna apicali fusca, venis testaceis. Long. 33 m.m. 

Var. b: Corio macula anguli interioris fusca. 

Var. ce: Seutello etiam fusco. 

Var. d: Capite, scutello coriique macula parva anguli 

interioris fuscis. 

Habitat in Texas 

Genus Dicyphus FIEB., Be Bih. Vet.-Ak. Handl. II: 

1, p. 27. — Hem. Gymn. Sc. et Fenn.,.p. 110. + 

1. Dicyphus californicus STÅL. — Capsus californicus STÅL, 

Freg. Eug. resa, Ins. Hem. p. 259. 107. 

Habitat Californiam (KINBERG). 

Genus Engytatus REUT., nov. gen. 

Gen. Dieypho satis similis et affinis. Corpus elongatum, 

pubescens, nitidum. Caput parvulum, apicem versus parum 

produetum, sat breve, pone oculos brevissime constrietum, vertice 

immarginato, fronte convexa, elypeo compresso, a fronte discreto, 
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gula sat longa, genis humilibus. Oculi magni, ab apice pro- 

noti brevissime remoti, exserti, orbita interiore leviter sinuati. 

Rostrum articulo primo capite vix longiore, coxas medias attin- 

gens. Antenn& tenues fere in medio marginis oculorum interi- 

oris insert&, articulo primo brevi. Pronotum haud transversum, 

strietura apicali distincta, callis minus distinete diseretis postice 

suleo haud terminatis, basi subtruncata. Scutellum basi detecetum. 

Cox& antice medium mesosterni superantes. Pedes elongati 

tibiis spinulosis, tarsis postieis articulo secundo primo magis 

quam triplo longiore. Arolia magna conniventia. 

1. Engytatus genticulatus REUT. n. sp. 

Pallide oriseo-virescens, longe pallide flavo- pubescens; an- 

tennis fuseis, articulo primo basique secundi nigris, articulis 

omnibus apice, duobus ultimis tamen minus distincte, albidis; 

hemelytris commissura corii, apice embolii et cunei nee non 

venis membrane apicem versus nigro-fuscis; femoribus seriatim 

fusco-punctatis, tibiis ima basi nigra. Long. 44—43 m.m. 

Mas a femina antennis longioribus elypeoque nigro differt. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Ayaliodes REUT., nov. gen. 

Corpus oblongum, supra, capite excepto, pilosulum. Caput 

glabrum et leve, verticale, breve, vertice pone oculos fortiter 

constrictum, clypeo fere perpendiculari, arcuato, sat promi- 

nente, gula longa, subreeta. Oculi in medio laterum capitis 

positi, prominuli, sublaves, oblongo-reniformes. Antenn&® fere 

in medio marginis oculorum interioris insert®, articulo primo 

longo, pronoti longitudine et secundo cireiter 4 breviore, hoc 

apice nonnihil inerassato, duobus ultimis simul sumtis primo 

paullo longioribus. Rostrum coxas intermedias attingens, ar- 

ticulo primo capite breviore. Pronotum apicem versus con- 

strietum, strietura apicali sat lata, callis bene discretis, nitidis, 

glabris, pone illos sulco transversali minus distincto, disco 

postico convexo-declivi, impresso-punctato, margine basali late 
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sinuato. Scutellum basi detecttum. Hemelytra hyalina, corio tantum 

venis costali et subcostali instructo, embolio lato. Membrana 

areola unica. Coxz antice medium mesosterni haud attingentes, 

postice ab epipleuris hemelytrorum remote. Femora elongata, 

pilosa. Tibie spinis destitutz, pilose. Mesosternum sat con- 

vexum. 
\ 

Prope genera Oyllecoris HAHN et Dicyphus FIEB. locandus. 

1. Hlyaliodes vitripennis SAY. 

Pallide flavo-testaceus, antennis articulo primo, basi ex- 

cepta, secundoque rubris, hoc apice nigro, articulis ultimis fuscis, 

opaeis;  pedibus albidis; oculis, parte pronoti apıcali, scutelli 

disco dorsoque abdominis nieris; scutello apice albo; hemelytris 

hyalinis, clavo ad marginem scutellarem et ad commisuram 

sat late nigro, corio fascia apicali rufo-ferruginea; membrana 

vena nigra. Long. 5 m.m. E 

Capsus vitripennis SAY Compl. Writ., p. 345, 20 (verisi- 

militer). | ; 

Hab. New-York (BELFRAGÉ). 

Genus Parthenicus REUT., n. gen. 

Corpus oblongo-ovatum, pilis fragilibus aureis pubescens, 

sat opacum. Caput nutans, cum oculis apice pronoti tantum 

nonnihil latius, vertice immarginato, clypeo cum fronte sub- 

confluente, mox ante basin fortiter arcuato, margine antico sub- 

perpendiculari; gula distineta. Oculi fortiter granulati, oblongi. 

Antennx» eireiter 3 corporis longitudine, prope oculorum apicem 

interne insert&, articulo primo elypeum paullo superante, ultimis 

secundo parum longioribus, quarto tertio plus duplo breviore. 

Rostrum coxas posticas fere attingens, articulo primo caput paullo 

superante. Pronotum longitudine eireiter duplo latius, apice 

distinete sinuatum, basi quam apice circiter + latius, lateribus 

vix sinuatum. Scutellum basi obtectum. Membrana biareo- 

lata. Als» unco nullo. Cox® postic® epipleuris hemelytrorum 

appropinquat®. Pedes saltatorii, femoribus postieis incrassatis, 
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tibiis -spinulosis, tarsis postieis articulo secundo primo longiore 

et tertio aequilongo. Arolia magna, conniventia. 

In propinquitate generum Camptotyli Fırs. et Orthotyli 

FiEB. locandus. 

1. Parthenicus psalliodes REUT. n..sp. 

Pallido-testaceus, aureo-pubescens, supra ubique punctis 

minutis coccineis irroratus, guttulis illis presertim in cuneo col- 

locatis, corio in angulo interiore macula majori fuscescenti; fe- 

moribus apicem versus dense et minute coceineo-guttulosis, po- 

sticis apice fuscescentibus, tibiis spinulis testaceis e punetis 

coceineis vel sangvineis nascentibus; subtus obscurius testaceus; 

oculis fuscis; rostri apice nigro. Loog. 34 m.m. 

Hab. in Texas (BELFRAGE). 

Genus Ilnacora REUT., n. gen. 

Corpus oblongum, virescens, supra hinc inde atro- intricato- 

pubescens, tomento hoc atro in disco pronoti maculas duas ro- 

tundatas et in basi scutellli maculam parvam mediam formante. 

Caput apicem versus sat longe subrostrato-productum et sat 

compressum, fere verticale, cum oculis apice pronoti distincte 

latius, vertice nonnihil depresso, fronte nitida, sat convexa, haud 

tumida, clypeo a fronte bene discreto, compresso, a basi valde 

prominente ibique fortiter arcuato; gula longa, suberecta. Oculi 

subleves, a pronoto vix distantes, orbita interiore paralleli. 

Antenne ad oculorum apicem interne insert®, articulo primo 

clypeum haud superante. Rostrum coxas intermedias haud 

superans, interdum adhuc brevius, articulo primo medium mucro- 

nis prosterni attingente. Pronotum trapeziforme, apice strietura 

annuliformi vix distingvenda, margine apicali subsinuato, callis 

disei parum diseretis, sulco postice illos terminante nullo. Scu- 

tellum basi obtectum. Mucro prosterni marginatus. Metaster- 

num convexum. Hemelytra completa. Membrana biareolata. 

Ale unco nullo. Femora postica elongata. Tibis. subtiliter 

spinulose. Arolia magna, conniventia. 
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Genus inter Ohlamydatum CURT. et Orthotylum - FIEB. 

quasi intermediun:. 

Subgenus Zlnacora REUT. Rostrum coxas intermedias 

haud attingens. Oculi pronoto contigui. 

1. Ilnacora (Ilnacora) divisa REUT. n. sp. 

Subtus atra, opaca, pallido-pubescens; supra obscure vire- 

scens, pallido- et atro-intricato-pubescens, vertice et pronoto 

antice s®pe pallescentibus; vertice vitta media longitudinali, 

fronte vittis tribus longitudinalibus apiceque capitis late nigris, 

pronoto guttis duabus disci transversim positis dense atro-pu- 

bescentibus; scutello basi macula triangulari media dense atro- 

pubescenti; membrana nigricante, venis luteis; antennis lute- 

scentibus, articulo primo annulo basali apicalique et articulo 

secundo basi nigris, hoc apicem versus articuloque ultimis fuscis; 

pedibus luteis, tibiarum apice tarsisque nigris; rostro luteo, 

apice late piceo. Long. 5 m.m. 

Hab Texas (BELFRAGE). 

Subgenus Corinala REUT. Rostrum coxas intermedias attin- 

gens. Vertex marginatus. Oculi a pronoto paullo distantes. 

2. Ilnacora (Corinala) Stålit REUT. n. sp. 

Dilute virescens, parum nitida, pallido-pubescens, pilis atris 

hine inde parce ornata; antennis testaceis, articulo primo annulo 

basali minore anteapicalique latiore nec non articulo secundo 

basi nigris, hoc apicem versus ultimisque, basi articuli tertii 

excepta, fuscis; pronoto et scutello ut in specie pracedente sig- 

natis; membrana hyalina, venis virescentibus, vitta transversali 

a margine exteriore ad angulum areolarum ducta arcuque api- 

cali sat lata nigricantibus; ventre dimidio basali maculis margi- 

nalibus quattuor nigro-fuscis; pedibus pallido-virescentibus, tibiis 

apicem versus virescenti-testaceis, ipso apice articuloque tarsorum 

tertio nigro fuscis. Long. 54 m.m. 

Hab. Texas et New-York (BELFRAGE). 
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Genus Ceratocapsus REUT., n. gen. 

Genus antennarum structura valde insigne. Corpus oblongo- 

ovatum. Caput verticale, fronte sat convexa, clypeo cum illo 

confluente, genis humilibus; loris haud diseretis, gula haud di- 

stingvenda. Oculi magni, oblongi, fortiter granulati, saltim in 

mare orbita interiore valde sinuati, apicem versus divergentes, 

basin versus fortiter convergentes. Antenn® corporis (heme- 

lytris exceptis) longitudine, ad sinum oculorum insert®, arti- 

culo primo apicem clypei minus longe superante, articulo se- 

cundo primo circiter 3—34 longiore, crasso et apicem versus 

adhuc crassiore, tertio subfusiformi, quarto fusiformi. Rostrum 

coxas intermedias attingens, articulo primo caput paullo superante. 

Pronotum trapeziforme, annulo apicali callisque disci haud vel 

parum discretis, basi quam apice paullo magis quam duplo latius 

disco sat leviter convexo-declive, basali margine recto. Scutellum 

basi deteetum. Membrana biareolata. Ale unco nullo. Tibie 

spinulos&, impunctate. Arolia conniventia. 

1. Ceratocapsus lutescens REUT. n. sp. 

Pallido-pubescens, capite articulisgue antennarum 2, 3 et 4 

apice late rufo-ferrugineis; membrana pallide lutescente; vertice 

subtiliter marginato; articulo antennarum tertio dimidio secundo 

paullo breviore, quarto tertio 4 breviore; pronoto lateribus rectis. 

Long. 44 m.m. 

Hab in Texas (BELFRAGE). 

2. Ceratocapsus punctulatus REUT., n. sp. 

Obseurius ferrugineo-flavescens, pronoto disco postico heme- 

Iytrisque subtiliter, sed sat dense punctulatis; scutello subtilissime 

dense punctulato; pronoto disco postico hemelytrisque dimidio 

apicali piceo-ferrugineis; membrana albida, apice fuscescenti- 

dimidiata; antennis articulis duobus ultimis rufo-ferrugineis, apice 

secundi latioribus, articulo secundo primo triplo longiore, tertio 

secundo eirciter duplo breviore et apicem versus oblongo-clavato, 
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quarto tertio parum breviore, fusiformi; pronoto lateribus sinua- 

tis; ventre fuscescenti. Long. 3 m.m. 

Habitat in Cuba. 

Divisio Plagiognatharia Rkur. 

Idee pin: 

Genus Strongylotes REUT., n. gen. 

Corpus breviter ovatum, sat convexum, subl&ve, pilis fragili- 

bus squamiformibus vestitum. Caput nutans, apicem versus ro- 

strato-productum, elypeo cum fronte sensim confluente, vertice im- 

marginato, genis sat altis, gula distincta, obliqua. Oculi oblongi, 

granulati, pronoto contigui. Antenn® articulo primo apicem 

elypei vix attingente, secundo crasso, apicem versus incrassato 

et primo quadruplo longiore. Rostrum coxas intermedias attin- 

gens, articulo primo caput paullo superante. Pronotum trapezi- 

forme, margine apicali late sed sat profunde sinuato, basali trun- 

cato et apice haud duplo latiore, lateribus rectis, apice longi- 

dini &quilato, disco leviter convexiusculo.. Hemelytra lateribus 

rotundato-ampliata, fractura cunei profunda, cuneo declivi, brevi, 

latudine basali breviore, apice obtusiusculo.. Membrana areola 

unica semiovali. Femora postica valde incrassata. Tibi® spi- 

: nulose. Tarsi postici articulo secundo primo longiore tertioque 

breviore. Arolia sat longa, sed angustissima. 

Genus inter Atractotomum FIEB. et Colpochilum REUT. 

quasi medium. 

1. Strongylotes saliens REUT. n. sp. 

Niger, sat nitidus, squamis albis pr&sertim subtus vestitus, 

antennis articulis duobus ultimis luteis, tibiis apicem versus tarsis- 

que testaceis, ipso apice tamen nigro-spinulosis. Long. 23 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Gen Rhinacloa REUT., n. gen. 

Corpus pilis fragilibus squamiformibus vestitum. Caput 

transversum, verticale, apicale, apicem versus breviter productum, 
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elypeo sat prominente, genis humilibus, gula haud distinguenda. 

Oculi magni, fortiter granulati, orbita interiore paralleli, latera 

capitis (SF) tota oceupantes. Antenne prope oculorum apicem 

interne insert®, articulo primo brevi, apicem elypei haud attin- 

gente, articulo secundo crasso, ultimis duobus simul sumtis cir- 

eiter 4 breviore, quarto tertio fere I breviore. Rostrum coxas 

intermedias haud superans, articulo primo capitis longitudine. 

Pronotum breve, basi truncatum ibique quam apice multo latius, 

lateribus subrectis, disco apicem versus leviter deelivi. Heme- 

Iytra abdominis longitudine, cuneo brevi fractura sat profunda. 

Tibie nigrospinulos«. 

Prope Atractotomum FIEB. locandum. 

1. Rhinacloa -forticornis REUT. n. sp. 

Nigra, subtiliter pallido-pubeseens, pareius argenteo-squa- 

mosa, antennis articulis duobus ultimis Navis; pedibus anticis 

totis flavis, femoribus intermediis fuscis postieisque nigris; tibiis 

intermediis flavis nigropunctatis, posticis ferrugineis latius nigro- 

annulatis, tarsis omnibus flavis; hemelytris fuscescentibus, basi 

paullo pallidioribus, membrana nigricante, venis testaceis. Long. 

1: m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Psallus FIEB. REUT. ]. ©. p- 46. 

1. Psallus (Psallus) guttulosus REUT. n. sp. 

Testaceus, aureo-pubescens, supra dense et sat minute 

fusco-guttulosus, pronoto et sceutello disco infuscatis, vitta longi- 

tudinali media percurrente pallida signatis; cuneo rufescente, 

basi pallido; membrana fuscescente, venis testaceis, macula pone 

cuneum fasciaque disci transversali irregulari hyalinis; femoribus 

fusco-guttulosis, tibiis e punctis nigris fusco-spinulosis; antennis 

articulis duobus ultimis simul sumtis secundo fere 4 brevioribus, 

quarto tertio magis quam duplo breviore. Long. 32 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE) 

-T Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 32. N:o 9. 
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Genus Episcopus REUT., n. gen. 

Corpus oblongum, leve, supra pubescens pilisque aliis 

facile divellendis vestitum. Caput nutans, apicem versus longe 

productum, latitudine longius, clypeo compresso a fronte parum 

discreto, vertice immarginato, genis humilibus, gula sat brevi, 

parum obliqua. Oculi oblongi, granulati, pronoto contigui. An- 

tenn ad oculorum apicem interne insert&, tenues, corpore pa- 

ullo breviores, articulo primo apicem clypei haud attingente. 

Rostrum coxas posticas attingens, articulo primo medium mu- 

cronis superante. Pronotum trapeziforme, latitudine apicali paullo 

longius, basi quam apice duplo latius, lateribus rectis, apice 

leviter sinuato, basi truncato, disco apicem versus leviter convexo- 

declivi. . Scutello basi deteetum. Hemelytra completa. Mem- 

brana biareolata. Tibie nigro-spinulos®, sed häud nigro-pun- 

etate. Tarsi postici longiores, articulo ultimo duobus primis simul 

sumtis paullo breviore. Arolia vix distinguenda. 

1. Episcopus ornatus REUT. n. Sp. | 

Subsulphureus vel virescens, subtiliter cinereo-pubescens 

pilisque albis faciliter divellendis ornatus, scutello, elavo, macula 

magna corii in angulo interiore apicali posita membranaque 

nigro-fuscis, hac venis areol&e minoris sulphureis, margine externo 

maculam nigro-fuscam includente hyalina, areola majore maxima 

parte hyalina, minore tota nigra, antennis articulis ultimis fuseis. 

Long. 3—34 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Phoenicocoris Reur. Bih. Vet.-Ac. Handl. III: 

UED DD , 

1. Phoenteocoris pubescens REUT. n. sp 

Ovatus, purpurascenti-niger vel purpurascens, subtiliter sed 

sat longe pallido-pubescens, squamulis flavicantibus sparsis 

ornatus; infra nigricans; antennis luteis, articulo primo capitis 

longitudine paullo longiore; rostro articulo primo apicem mueronis 

prosterni attingente; pronoto longitudine plus quam duplo lon- 
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giore; membrana nigricante, pone apicem cunei macula parva 

hyalina, venis fuscis; femoribus postieis incrassatis, his apice, 

tibiis tarsisque pallide luteis, tibiis imqunctatis, spinis nigris. 

Long. 21--23 m.m. 

Ph.,modesto MEy. valde affinis, sed multo major, hemelytris 

longius flavo-pubescentibus squamulisque flavicantibus ornatis 

distinguendus. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Plagiognathus FIEB. REUT. ]. ce. p. 56. 

1. Plagiognathus grandıs REUT. n. Sp. 

Testaceus, rufo-ferrugineo-variegatus, subtiliter flavo-pube- 

scens, antennis piceis, articulo primo dimidio apicali secundoque 

medio late ferrugineis; pedibus testaceis, femoribus seriatim ferru- 

sineo- vel piceo-punctatis, tibiis spinis nigris e punctis majoribus 

nigris nascentibus imaque basi nigra, tarsis apice nigris; capite 

pallide testaceo, fronte utringue serie striarum transversarum 

elypeoque rufo-ferrugineis; pronoto callis vittisque longitudi- 

nalibus indeterminatis rufo-ferrugineis; scutello ferrugineo, basi 

vittaque media longitudinali pallido-testaceis; hemelytris pallido- 

testaceis, embolio toto, clavo et corio vitta obliqua rufo-ferruginea, 

vitta corii in angulum internum apicalem excedente ibique di- 

latata; cuneo rufo-ferrugineo, albido-marginato; membrana nigri- 

cante, venis albidis, disco arcu medio transversali sat lato ma- 

culaque triangulari pone apicem cunei albicantibus. Long. 43 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Genus Atomoscelis REUT. Bih. Vet.-Ak. Handl. II: 

10.097 

1. Atomoscelis seriatus REUT n. sp. 

» Albicanti-virescens, parce nigro-pilosulus, Antennarum arti- 

culo primo intus puncto nigro, secundo in margine anteriore 

punctis quattuor vel quinque tertioque basi nigris; supra minu- 

tissime, sed dense dilute fusco-punetatus, hemelytris adhuc gut- 

tulis majoribus in series remotas positis, quarum seriebus duabus 
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in clavo, duabus in corio et una in embolio locatis; membrana 

venis albidis, vena brachiali s®epe fuscescente; cuneo prope 

basin marginis interioris membranaque in margine externo pone 

maculam hyalinam sub apice cunei positam striga brevi niger- 

rima notatis; femoribus fusco-guttulosis, tibis nigro-spinulosis, 

impunetatis. Long. 23 m.m. 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Gen. Agalliastes FIEB., REUT. Bih. Vet.-Ak. Handl. III: 

122,p. DN 

1. Agalliastes 'suavis REUT. sp. 

Niger, nitidus, minus subtiliter pallido-pubescens, antennis 

pallide flavis, articulo primo apice excepto secundoque basi nigris; 

femoribus apice, tibiis tarsisque pallide flavis, tibiis nigro-spinu- 

losis, sed haud nigro-punctatis; vertice margine postico carinato; 

capite pronoto fere + angustiore; hemelytris completis. Long. 

1: m.m. 

A. pullo Reur. similis, sed colore antennarum pedumque 

bene distinctus. | 

Hab. Texas (BELFRAGE). 

Stoekholm, 1876. P. A. Norstedt & Söner 



ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 
FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 32. 1875. a O. 

Onsdagen den 8 December. 

Preses tillkännagaf, att Akademiens utländske ledamot 

Professorn vid Kings College i London CHARLES WHEATSTONE 

med döden afgått. 

Hrr EDLUND, TORELL, ÅNGSTRÖM och RUBENSON afgafvo 

infordradt gemensamt utlatande med anledning af Kongl. Maj:ts 

remiss a en af härvarande Kongl. Storbritanniske Minister öfver- 

lemnad inbjudning till deltagande från Sveriges sida i en inter- 

nationel exposition, som nästa ar skall ega rum i London 

för utställning af vetenskapliga instrument; och blef detta ut- 

latande af Akademien godkändt sasom grund för hennes eget 

yttrande i ämnet. 

Afvensa afgafvo Hır S. LOVÉN och SMITT infordradt ut- 

latande öfver besvärsmäl, som från Kongl. Kammar-Collesium 

blifvit remitterade, rörande strömmingsfiskets bedrifvande i de 

till Kalmar län hörande delar af Östersjön med dess vikar, 

hvilket utlatande Akademien för sin del godkände. 

Hr TORELL redogjorde för en af Lektor S. L. TÖRNQVIST 

afgifven berättelse om den resa, hvilken han med understöd af 

Akademien under sistlidne sommar utfört genom Skånes och 

Östergötlands paleozoiska trakter för geologiska forskningars an- 

ställande”; densamme meddelade några uppgifter om ett i Dals- 

land funnet sandstensblock från Cambriska perioden, företeende 

spar af böljslag. 



Hr SMITT förevisade och förklarade några i Vestergötlands 

och Hallands mergel gjorda fynd af hvalben och flintredskap,, 

hvilka till största delen blifvit till Riksmuseum förärade af 

Löjtnanten -J. A. LAGERGREN och Kronofogden A. DE MARE. 

Hr GYLDEN meddelade en af Docenten Dr J. O. BACKLUND 

författad uppsats om de af honom och af Föreståndaren för 

Observatorium ı Taschkend, Öfversten A. BONSDORFF beräk- 

nade störingar, hvilka af jorden förorsakas i Enckeska kome- 

tens rörelser uti en viss del af dess bana (Se Bihang till K. 

Vet.-Akad. Handl. Bd. 3). 

Hr SCHULTZ föredrog en af honom sjelf författad uppsats: 

»Om härledningen af differentialeqvationerna 1 P. A. HANSENS 

perturbations-teori» *. 

Sekreteraren meddelade på författarnes vägnar följande in- 

lemnade uppsatser: 1:0) »Om en eycade-kotte från den Rhä- 

tiska formationens lager vid Tinkarp i Skåne», af Docenten 

Dr A. G. NATHORST* 2:0) »Om en för den skandinaviska 

faunan ny haj-art, af Intendenten A. W. MaLm»*. 

Doktor HJ. STOLPE afgaf en förberedande berättelse om 

fortgängen under år 1875 af de arkeologiska undersökningarne 

pa Björkön i Mälaren. 

Docenten Dr J. O. BACKLUND förordnades att tills vidare 

vara vetenskapligt biträde på Akademiens Observatorium. 

Följande skänker anmäldes: 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Från Sveriges Geologiska undersökning i Stockholm. 

Sveriges geologiska undersökning. Atlas, H. 15. Text N:o 54—56. 
Tre småskrifter. 

Från K. Sjökarteverket i Stockholm. 

Underrättelser för sjöfaraude, H. 21. 

(Forts. å sid. 24). 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1875. N:o 10. 

- Stockholm. 

Om härledningen af differential-eqvationerna i HAN- 

SENS Perturbationsteori. 

h Af HERMAN SCHULTZ. 

[Meddeladt den 8 December 1875.] 

HANSENS perturbationsteori, som i n.v. tidskifte är af 

framstående betydelse för astronomin, skiljer sig hufvudsakligen 

ifran de äldre genom de i densamma använda koordinaterna och 

genom egendomliga utvecklingar af perturbationsfunktionen i 

snabbt konvergerande serier med undvikande af serier fortlö- 

pande efter potenserna af den störda planetens excentricitet och 

inklination, och hvilka nya former till följd häraf erbjuda stora 

fördelar framför de äldre. Då man före HANSEN alltid bestämde 

koordinat-perturbationerna i sanna longituden och radius vector, 

har han i stället gjort till sin uppgift att evaluera perturbatio- 

nerna 1 medellongituden och i den för dessa perturbationer redan 

korrigerade radius vector. Perturbationerna i den tredje koor- 

dinaten, som bestämmer planetens afstånd från fundamental- 

planet, antages deremot i hufvudsak såsom i de äldre teorierna. 

Genom nämnde val af fundamentala koordinater har bland annat 

vunnits, att de företrädesvis stora perturbationerna blott före- 

komma i en af dessa nämligen medellongituden; och det är dess- 

‚utom obestridligt, att öfvergången från element- till koordinat- 

perturbationerna utmärker sig genom stor enkelhet. Till följd 

af den egendomliga form, som HANSEN för öfrigt i flera fall 

‚ genom väl valda transformationer och räkne-artificier gifvit åt 

detaljerna af kalkylén, har han erhållit formler, hvilka tillsam- 

mans med matematisk stränghet ega en stor smidighet och be- 
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qvämlighet i den numeriska kalkylen, och dessutom vunnit en 

mängd utmärkta räknekontroller, hvilka redan gifva den nya 

metoden ett stort företräde framför de äldre. 

HANSENS framställningssätt är deremot hårdt och onjutbart, 

och sambandet mellan principerna och de anförda konseqvenserna 

således icke alltid lätt insedt. Detta gäller i synnerhet förfat- 

tarens äldre arbeten och uppsatser 1 ämnet, men, till följd af 

obestämdhet i uttrycken eller ofullständiga definitioner och i 

någon man till följd af ämnets gruppering, är icke heller hans 

»Auseinandersetzung einer zweckmässigen Methode zur Berech- 

nung der absoluten Störungen der kleinen Planeten» helt och 

hållet fri från oklarhet på vissa punkter, ehuru författarens me- 

ning här tydligen varit att gifva en utförlig och enkel fram- 

ställning af sin metod. En sådan brist på klarhet förefinnes 

efter mitt förmenande t. ex. strax i början af nämnda arbete 

vid den i och för sig simpla härledningen af differential-eqvatio- 

nerna för perturbationerna, och afsigten med föreliggande upp- 

sats är att med några ord belysa denna punkt. 

Hufvudsvårigheten i perturbationsteorien är såsom bekant, 

att de qvantiteter, hvilka bestämma banplanets läge, icke såsom 

i tvåkroppar-problemet erhållas skilda från dem, hvilka bestämma 

rörelsen i banan. På grund af det Lagrangeska teoremet för 

parametrarnas variation kan man emellertid genom en viss 

koordinat-transformation åtminstone i första approximationen 

äfven i perturbations-problemet fullständigt skilja rörelsen i banan 

ifrån banplanets egna rörelse. De koordinater, hvilka för den 

afsedda transformationen införas, kallar HANSEN för ideala koor- 

dinater och betecknar således härmed i allmänhet sådana, som 

icke blott sjelfva utan -äfven deras första derivator i afseende 

på tiden äro desamma i den perturberade som i den opertur- 

berade rörelsen. Man inser omedelbart, att användning af ett 

fixt koordinat-system icke här kan leda till målet; men, sedan 

idealitets-vilkoren för variabla system blifvit härledda, finner 

man, att den afsedda separeringen af de två ifrågavarande slagen 

af perturbationer vinnes genom användning af ett variabelt idealt 
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koordinat-system sa beskaffadt, att dess X Y-plan alltid samman- 

faller med det perturberade banplanet och således gar genom den 

perturperade kroppens radius vector, men hvarvid X- och Y- 

axlarnas läge i planet i allmänhet förblifva fullkomligt arbiträra. 

De vanliga differential-eqvationerna af andra ordningen för 

den perturberade rörelsen; refererad till ett fixt rätvinklist axel- 

system, i förhållande till hvilket kroppens koordinater äro x, y, 2, 

transformeras således först till det ifrågavarande ideala, i för- 

hållande till hvilket koordinaterna betecknas med X, Y, Z, men 

af hvilka enligt det redan sagda Z alltid är =0 eller åtminstone 

slutligen skall sättas =0. I de sålunda transformerade diffe- 

rential-eqvationerna införas derefter de vanliga polara koordina- 

terna, och dessa såväl som förut de rätliniga gifva för bestäm- 

ningen af rörelsen i banan tvänne differential-eqvationer af precis 

samma form, som då rörelsen refereras till ett fixt koordinat- 

system. För bestämning af banplanets rörelser erhålles åter i 

öfverensstämmelse med LAGRANGES teori, på grund af idealitets- 

vilkoret och det återstående vilkor som betingar det variabla 

koordinat-systemet, tvänne differential-eqvationer af första ord- 

ningen för de vanliga elliptiska parametrarna, medelst hvilka 

man brukar bestämma planets läge. Den ifrågavarande trans- 

formationen gifver nämligen de fyra eqvationerna 

döv dr eh IA 2 2 
fn 2r SSG — Eee 
| a ae 

(1) Br d’r dv? ku 92 ee en = [2 or 
je ae hr 

och 
d 
- 1 0 

EN RE = hr. Sin (v — 0) Seci . (33) 

di 02 
POE hr ö Cos (v fe 0) ö Ina 

hvarest index 0 innebär, att partiella derivatan af pertur- 

bationsfunktionen I med afseende på Z skall härledas på så sätt, 

att, sedan AI blifvit partielt differentierad i afseende på Z, denna 

koordinat i öfverensstämmelse med de antagna principerna skall 

sättas = 0 i resultatet. 
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Af de i (2) ingående qvantiteterna är © = banplanets lut- 

ning emot det orörliga zy-planet, 9 = nodlongituden eller vinkeln 

mellan banplanets nodlinie på zy-planet för tiden £ och positiva 

x-axeln. Qvantiteten o, som är vinkeln mellan banplanets nod- 

linie pa wy-planet och positiva x-axeln, bestämmes vidare af 

differential-eqvationen 

do . dd 
(SJUA erenen. 7 008si. 

och är dessutom bunden af vilkoret, att man för =0 skall hafva 

I N eo ah. 

Genom de bada vilkoren 

Zell At ov = dy 

är således numera det ideala koordinat-systemet fullkomligt 

bundet vid banplanet, så att äfven detta systems X- och Y-axlar 

hafva ett fullkomligt fixt läge i banans plan och således icke 

heller lida några andra rörelser in spatio än de, som framkallas 

af banplanets rörelse. Från den sålunda bestämda X-axeln 

räknas här alltid alla longituderna i banan. 

De äterstaende qvantiteterna i eqvationerna (1) och (2) äro 

v = planetens sanna longitud i banan, r = dess radius. vector; 

och slutligen 

Ma = 

då k? betecknar enhetskraften, u summan af solens och den 

(CS Ear EN NG 

perturberade kroppens massor och p banans så kallade half- 

parameter. 

Då HANSENS perturbations-teorier helt och hållet hvila på 

LAGRANGE'S teori för parametrarnas variation, komma eqva- 

tionerna (2) omedelbart till användning vid bestämningen af 

banplanets perturbationer; men deremot förstår man enligt det 

ofvan sagda, att i eqvationerna (1) andra koordinater komma 

att införas. Vid fraga om de allmänna perturbationerna be- 

stämmer HANSEN för öfrigt äfven rörelsen 1 banan enligt de 

Lagrangeska principerna, och direkt integrering af eqvationerna 
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(1) utföres således af honom endast vid beräkning af speciella 

perturbationer. 

Perturbations-teorins uppgift är att, med användning af de 

för en viss tid bekanta elliptiska elementen för en himmelskropp, 

gifva reglor för beräkningen af dess sanna, eller pa grund af 

vissa förhandenvarande krafter perturberade, ort för hvarje annan 

godtycklig tid. Vi skola således antaga, att frågan först vore 

att för tiden t beräkna en planets sanna ort 1 banan medelst 

följande för tiden t = 0 oskulerande element-system 

c, = anomalia media för tiden t = 0 

a, = halfva storaxeln 

e, = Sin gy = banans excentricitet 

tr, = perihelii longitud 

an, SENDA 

då n, betecknar dagliga medelrörelsen. 

Planetens elliptiska ort i banan för tiden t fås då genom 

följande bekanta formler 

| Jo = So + Nat 

or... 7, Cos fy = ag COS &, — Age 
r, Sin fo = a, Cos gy Sin ep 

Vy = Mg + or 

För beräkningen af den perturberade orten för samma tid me- 

delst de gifna elementen baserar HANSEN sig, sasom ofvan blifvit 

antydt, pa det i hans teorier fundamentala begreppet af den 

perturberade anomalia media för tiden t, hvilken han betecknar 

med n,2 och definierar medelst formeln 

2 = My + Ons 

eller enligt hans eget beteckningssätt 

(Öd or co MA fy m 02 en, (002); 

så att den perturberade anomalia media således är samma funk- 

tion af den perturberade tiden t + dz som den elliptiska ano- 

malin af tiden tf. Medelst denna perturberade anomalia media 
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eller anomalia media för den perturberade tiden beräknas pla- 

netens ort enligt de vanliga elliptiska formlerna 

e— ey. Sin & = ny 

| + Cos f = ay los & — Ay& 

7 Sin f= a, Cos 9, Sin & 

| v = My + ” 

da v blir den perturberade longituden i banan för tiden 2, och 

den fullständigt perturberade radius vector » slutligen bestämmes 

genom 

Ge ÖRON 7 = r(1 + »), 

eller dess beräkning göres beroende af qvantiten ». 

För att enligt (7) och (7*) kunna beräkna planetens ort 

för tiden Z, erfordras således först att framställa perturbatio- 

nerna dz och » såsom funktioner af de gifna perturberande 

krafterna, och dett mål vinnes med användning af den Lagran- 

geska teorin genom förmedling af det för tiden $ oskulerande 

men på förhand obekanta element-systemet i 

c = anomalia media för 2=0i den för tiden t oskule- 

rande ellipsen 

a = halfva storaxeln 

e = Sin q = excentriciteten 

7 = perihelii longitud 

an? = "ku, 

då n är dagliga medelrörelsen i denna ellips. Detta element- 

system skulle således gifva Danetene sanna ort för tiden 2 medelst 
LÄ 

de vanliga formlerna 

g=eH+tnt 

e—e.Sine=g 

SO) : 7 Cosf = a Cos e— ae 

7 Sin £ = a Cos q . Sin & 

VESA 

då v och r här äro identiskt de samma som de förut i (7) före- 

kommande och lika betecknade storheterna. Detta för tiden & 
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oskulerande element-system kommer säledes att i kalkylen upp- 

träda såsom det variabla i motsats emot det för tiden = 0 

oskulerande eller konstanta systemet. 

Hufvuduppgiften i HANSENS perturbationsteori blir följakt- 

ligen att sa bestämma dessa variabla element, hvilka äro funk- 

tioner af de konstanta elementen och de perturberande krafterna, 

att formlerna (8) gifva samma ort och hastighet för planeten 

som formlerna (7), och hvarigenom dz och » i sjelfva verket 

äfven fås framstälda såsom funktioner af de konstanta elementen 

och de perturberande krafterna. Följande relationer äro således 

fundamentala för denna perturbations-teori 

Vg RU rf 
ON... I; 5 

| dv das ch ; 
BR RT 

Totala derivatan af v i afseende på tiden är 

le dv dn dv de dv da dv de 

do MM ÄR an de Bm acıı an. des an 
3 OM : . o . 0 

da = är partiella derivatan med afseende på den i v explicita 

tiden, d. v. s. differentieringen utförd alldeles som om elementen 

vore konstanta. Men emedan v är ideal har man 1 öfverens- 

stämmelse med teorin för den ögonblickliga banan 

do dn I de de, dv da, du de 
an" dt de dt da dt de ' dt a 0, 

eller 
| 

Oo Na RE 

och således äfven 

(DOP eler re 

. Med afseende på föregående sats och för att i första hand 

vid totala eller partiella differentieringar eller integreringar under 

utvecklingens gang alltid hafva för ögonen, hvilka i formlerna 

ingående qvantiteter blott äro funktioner af den explicita tiden 

och således icke funktioner af de variabla elementen, införer 

HANSEN en för honom egendomlig symbol, i det han betecknar 
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den explieit ingaende tiden med z. Till följd häraf kan före- 

gaende eqvation skrifvas i 

d fö) 
(My RE 

då det horisontela strecket öfver högra membrum angifver, att 

efter verkstäld operation. (här differentiering) v skall förbytas it. 

Genom fintlig användning af ifrågavarande signatur vinnas äfven 

vissa fördelar med afseende på formlernas beqväma härledning; 

men enligt sitt vanliga framställningssätt gifver HANSEN för 

öfrigt icke någon systematisk redogörelse för de fördelar, som 

användningen af detta »z» 1 det hela skulle medföra. Dessa 

äro kanske icke heller så alldeles afgjorda och torde svår- 

ligen kunna fullt senteras, förr än man öfvergar fran de ab- 

strakta formlerna till sifferkalkylen. Måhända återkommer jag 

en annan gång på denna punkt; för tillfället är min uppgift 

blott att framställa manövreringen med den ifrågavarande sym- 

bolen vid differential-eqvationernas härledning. 

Denna i egen mening matematiska symbolik introducerades 

redan af HANSEN på 1830-talet i åtskilliga uppsatser i »Astro- 

nomische Nachrichten» med en lärd apparat af abstrakta formler, 

hvilkas nödvändighet är svår att inse, och hvilka lätt förleda 

läsaren att göra den felaktiga slutsatsen, att dessa satser såsom 

sadana skulle hafva fundamental betydelse för HANSENS teorier 

eller vara något mera än blott några konventionella operations- 

former, och hvarigenom i sa fall den Hansenska metoden redan 

i principerna skulle specifikt skilja sig från den Lagrangeska. 

Sedan man sett dessa äldre uppsatser 1 ämnet, kan man ej 

undgå att öfverraskas deraf att denna symbolik, hvars införande 

förut ansetts erfordra en så lärd apparat, i »Auseinandersetzun- 

gen etc.» kunnat affärdas så jämförelsevis knapphändigt, ehuru 

a andra sidan den nyare framställningen © sak synes vara lika 

fullständig som den äldre. Den oklarhet, som således i de ifraga- 

varande punkterna förefinnes i HANSENS arbeten far en ganska 

egendomlig belysning genom författarens yttrande i »Auseinander- 

setzung etc.» del. I, pag. 95: 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1875, N:o 10. 11 

»Um weiter gehen zu können, ohne die Gleichungen aus 

einander reissen zu müssen, wodurch ihrer Einfachheit wesentlich 

geschadet, und ihre Entwickelung bedeutend weitläufig gemacht 

wird, muss ich einen Kunstgriff anwenden, den ich schon vor fast 

30 Jahren eingeführt habe, und der bis jetzt noch nicht von 

allen Astronomen verstanden worden ist, so einfach er auch an 

sich ist etc.» 

Men ehuru framställningen af de enkla principerna i alla 

den ifrågavarande författarens arbeten förefaller konstlad och 

oklar, så äro de matematiskt svårare delarna af hans teorier 

såsom perturbationsfunktionens utveckling, så vida jag förstår, 

deremot framstälda med stor klarhet och reda; och det lider 

intet tvifvel, att författarens egäntliga styrka sasom matematiker 

ligger i en öfverlägsen förmåga att äfven under de svåraste för- 

hållanden päfinna lämpliga formelsystem för den numeriska kal- 

kylen. För öfrigt torde det få anses gälla mera om denne förfat- 

tare än om de fleste, att man, för att fullkomligt första honom, 

gerna bör studera allt, hvad han i ämnet skrifvit. 

Då här tvänne beteckningar — z och t — för tiden an- 

vändas, uppfattar jag helt enkelt den förra såsom den allmänna 

algebraiska symbolen för tiden och £, eller den tid för hvilken 

perturbationerna beräknas, såsom ett specialvärde pa z. Bibe- 

hålles nu i allmänhet under utvecklingarna den allmänna sym- 

bolen z i de delar af formlerna, hvilka blott äro funktioner af 

den explicita tiden, så träffar en differentiering med afseende 

på z blott dessa, eller en partiel differentiering med afseende 

på den explicita tiden refererar sig i så fall alltid till z; då en 

differentiering med afseende på de för tiden t oskulerande ele- 

menten deremot alltid refererar sig till denna speciella tid eller 

innebär en öfvergång från detta speciella oskulations-ögonblick 

till ett annat. Vid integrering med afseende på t äro således 

äfven de delar af formlerna, hvilka blott äro funktioner af z, 

att betrakta såsom konstanter. Det inses omedelbart att den 

abstraktion, genom hvilken man sålunda i hvarje ögonblick 'be- 

traktar & såsom ett specialvärde på z, på intet vis inskränker 
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slutsatsernas allmängiltighet, alldenstund densamma innebär att 

z sjelf är fullkomligt arbiträr. Man har dervid blott att besinna 

att, om båda dessa beteckningar utan vidare ingå i en och 

samma formel, denna blott får en symbolisk betydelse, men att 

densamma omedelbart öfvergar till en matematisk formel i vanlig 

mening, så snart man satt r =1. 

För att draga vederbörlig fördel af symbolen z, har man 

att i föregående formelsystem äfven införa motsvarande allmänna 

symboler för koordinaterna. Vi skola således antaga y, n, co 

och o såsom de allmänna symbolerna för respektive medelang- 

malin, den excentriska och sanna anomalin samt radius vector; 

så att, om den allmänna symbolen z för tiden införes, formel- 

systemet (5) t. ex. skall skrifvas 

fo sr GD fy fa 

(ee \ 00 . COS wy'= ay. COS 7, — QgEo 

00 - SIN (vg = Ag . COS Py . Sin Np 

[vol = mo + Vg 

då [vy] är elliptiska longituden i den konstanta banan för tiden 

t; vidare formel (6) 

(IT) ag usd bags dä No + NAT + 0% 

da C är den allmänna symbolen för 2, och saväl & som dö äro 

funktioner af den enda variabeln z; och slutligen systemet (7) 

GS äg = oe 

o.Cos w = ay. Cosn — Ag 

U) ..... 0: Sin w = ay. Cos py Sin 7 

[v] = m + o 

e =0(1l + 8), 
då [v] är perturberade longituden i banan för tiden z och fp är 

motsvarande allmän symbol för ». : 

Dä dessa formler gälla för tiden r, inses vidare, att pertur- 

bationerna dö och 8 referera sig till samma tid och att form- 

lerna (Ir) och (11) således gifva sanna radius vector o och longi- 
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tuden i banan [v] för denna tid. För bestämning af dö och 8 

måste man således här kombinera dessa formler med följande 

med (8) analoga 

y = [e] + [n].r 
men 

(Va 0 - Cos w = [a]. Cos n — [a]. [e] 

| 0 - Sin w = [a]. Cos [9]. Sin 

| [v] = [7] + w, 

som grunda sig på de för z oskulerande elementen [ce], [n], [4], 

[e], [=]. 
Enligt (Ir) fås 

de goa 2000 
dt dr ?” 

i hvilken eqvation första termen på högra sidan motsvarar den 

operturberade rörelsen, och andra termen, som innehåller pertur- 

bationerna, kan bestämmas på följande grunder. 

De med (9) och (10) analoga formlerna äro här 

@..2...m+o-[altw RR 5 

emedan w är ideal. Men man har äfven 

dolde Falmy) del dö 
Ga aa) Haas da dt 

och far således enligt (V) 
i dw 

(MID) da ORON RER RN De 
3 dt do 

a 

Men enligt den elliptiska teorin är 

dw [a]? 
TS Kell Be Cos |]; 

och analogt 
B do 2 gr C 

ar — No = C0S > 

emedan w och o enligt rent elliptisk kalkyl gälla för tiden [= 

t+ dö, och således 
ES Na ha 

ID en: ar 

eller med bibehällande af den ursprungliga formen 
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a _ SEITEN 
FFS RR 1}, 

da andra termen innehäller perturbationerna. 

Denna formel kan vidare, såsom man finner af original- ° 

arbetet, lätt transformeras till 

an 
(vm) [WI= LE] + [Y]H2 Cosa + Fer + [ie 2. Sen 2 av Cos fo 

och de Hansenska elementen [=], [Y], |‘F] bestämmas genom 

följande formler 

ER re 
[Yr] = 32. [v] 

om na [Pr] = u [2]. Cos po, 
u ne 

[e] . Cos [7] — 01 — & 
; : [ Ar Cos? y, 

[e] . Sin [7] — m, 
| I] = au Fr 

Qvantiteterna [=], [Y], ['P] äro, såsom man ser, blott sa- 

som funktioner af de variabla elementen funktioner af tiden, och 

för öfrigt säväl som [W] små qvantiteter af samma ordning 

som de perturberande krafterna, emedan de blifva noll samtidigt 

med dessa. 

Sätter man nu i föregående formler z=t, sa öfverga de uti 

eis W + 2 jö 
dt 1l+v 

REN 
\r- Eu. ve + 300 a. o Sin En 

a, a, Cos yo 

emedan =, Y, 'P blott äro funktioner af de variabla elementen, 

och W definieras genom den symboliska formeln 

(x*)..W=5&+ u + me ge oa 
(0) a, Cos fo 
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som innehåller de två beteckningarna t och z för tiden, men 

hvarest z blott är bibehållen i de delar, i hvilka tiden ingår 

explicit, och hvilken formel aldrig kan leda till något missför- 

stand, da man genast ser att den är symbolisk, och man vet, 

att o och w slutligen alltid måste förvandlas i 7 och f, då for- 

meln således i och med detsamma öfvergår från en blott sym- 

bolisk till en verkligt matematisk formel. 

De i sist anförda formler ingående Hansenska elementen 

bestämmas, såsom man erinrar sig, genom följande formler 

pa .2h ha h . 
Sn un Sue „oil 

2h 
Y un (U) 

: 2h 
| P=7-2-:008 G0 

ON 3 0 
Idå 

AD e Cos (77 — m! — & 

öra Cosäg,, 

; e Sin [m — mo ; 

| LE Cos? y, 

Differential-eqvationen för » fås enligt originalarbetet lätt 

på följande sätt. 

Differentieras (vm) eller 

SER 
(INO 

| la 
partielt med afseende på den explicita tiden, da [Ah] således är 

konstant, så fås 

dö 
(5) 

HET en ; 

2.— 
dt 

Formel (IX) äfven differentierad partielt med afseende på den 

explicita tiden, som här blott påträffas i ß, © w, gifver analogt 

@)_ am a 
ET Are "dr 

ha 28 d B 

Sa Ba a 
eller enligt (VI) 



16 SCHULTZ, OM HANSENS PERTURBATIONSTEORI. 

(a) _ a. a) om ae 2a dB ja: 
dr De ed 

hvilken kombinerad med föregående formel för 2 gifver 

a oz 
dr DR 

Men. emedan » är ideal, har man 

dv Ey; 

al Br 

och finner dessutom enligt (vım*) och (IX*), att 

an el) a 

Genom eqvationerna (IX) och (XI) äro således nu de totala 

derivatorna med afseende på tiden af perturbationerna z och » 

gifna sasom funktioner af de variabla elementen. 

Såsom en förberedelse till den här oundvikliga approxima- 

tiva räkningen erinras derom, att W är en funktion af ö, eller i 

allmänhet 

WERD) = fle + dö)» 

till följd hvaraf man således enligt Taylorska teoremet kan ut- 

veckla W i följande serie 

de ow, OR o2W. 
Il ake IT 

W=W, + + etc., 

hvarest W, = f(t), 0. s. v. Denna formel gifver genom full- 

ständig öfvergang från z till t 

dz OW, , (de? 02m, 
WEITE 1,97 ar 

W=W,+ 

Pä ett analogt sätt fas serien 

w _ Im, % m 
dc wu ar 12 

Substitueras dessa serier i (IX) och (XT), erhålles 
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de Tr a 02 DG (Ja)? NES v | 
ee UT: Ta 19: + etc. + logg 

och 
fe ram, Fan | 

CU RR ae in eter fp 

då W, bestämmes af den SALA formeln 

Va zen yfgecom (OM in den) + pn Jo Sin wp 

4, al a, Cos go 

Den skenbara paradoxen, att bestämningen af perturbatio- 

nerna i banan i den Hansenska teorin blott hvilar pa de i W, 

ingående tre sjelfständiga elementen, da denna bestämning i den 

ursprungliga Lagrangeska teorin dock i verkligheten hvilar på 

fyra, beror helt enkelt derpa, att i den Hansenska kalkylen ano- 

malia media c för epoken såsom explicit elimineras just till följd 

deraf, att den perturberade anomalia media är uppstäld såsom 

den fundamentala obekanta i denna teori. Man erinrar sig näm- 

ligen, att hela härledningen ytterst hvilar på eqvation (VI), i 

hvilken 
de = dw dn dy 

dt dn dy ” dr 

hvarest y = [c] + [n].z. och [ec] således försvinner vid den 

partiella differentieringen af y med afseende pa den explicita tiden. 

I det föregående är W, gifven såsom funktion af de obe- 

kanta variabla elementen, men för att kunna integrera (XII) 

mäste den ifrågavarande storheten tydligen framställas såsom 

funktion af tiden, d. v. s. såsom explicit funktion af de gifna 

perturberande krafterna. För detta ändamål har man således 

först och främst att framställa totala derivatan af W, med af- 

seende på tiden, såvida denna ingår i de variabla elementen, 

hvarvid o, och w, såsom funktioner af de konstanta elementen 

sjelfva äro att betrakta såsom konstanter. 

Denna ea gifver 

am, Jg Cos ©, me eo! dY 09 Sin wy d'F 

dtuvah) 7 \enan ar wCosy, di’ 

uti hvilket uttryck blott derivatorna af de tre elliptiska ele- 

menten e, x, h i afseende på tiden ingå, för hvilka man enligt 

den Lagrangeska teorin har 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 10. 2 
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hie h le + [2 + eCosf]Cosf}. 3 
dr f slet OD 
225 — HD (COS 2 + e Cosf).Sinf. = 

ST h Fe 

hvilka insatta 1 derivatorna af =, Y, P, om / dervid elimineras 

medelst eqvationen 

N EG 

gifva följande uttryck för dessa derivator 

erre = a 
a er - [300 Cosf + er +2]+ 11.2, 

SET a = 

er ET RE 
= rn Cosf. = + 

en = 2 or en Sin f. = 

°, fås slutligen 

fan = 200h, Sin (F— Wo) - a nat 3% Cos (f — a )—1+ 

(XIII) z 

leo ee u ho?” a,Cos?yy 

vid hvars integrering de symboliska oy och wg naturligtvis fort- 

farande äro att anse som konstanter. | 

Formel (Xr) är den stränga differential-eqvationen för qvan- 

titeten W,, men enligt hvilken såsom bekant W, dock blott 

kan erhållas genom successiva approximationer, för hvilket ända- 

mål man har att utveckla W, efter potenserna af de störande 

krafterna, och hvarvid den del af W,, som blott innehåller de 

första potenserna af dessa krafter, fås genom att integrera (XIII), 

då i den i stället för de variabla elementen införas de konstanta 

och de mot dem svarande rent elliptiska koordinaterna. Med 

det sålunda erhållna värdet, hvilket vi beteckna med W,, har 
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man såsom bekant att inleda den approximativa räkningen. 

Kallar man vidare det noggrannare värde på W,, hvilket äfven 

innehåller de 2:a potenserna af de störande krattena, Ko Aag 

sa kan man sätta 

Na EAN — WALL O WW. 

da ÖW,, som innehåller termerna af 2:a ordningen, kan evalueras 

pa grund af de approximativa värden pa perturbationerna, som 

erhållits genom 1:a approximationen; hvarefter den approximativa 

räkningen och W,:s motsvarande utveckling kan fortsättas på 

analogt sätt, så långt man behagar. 

De i ul ingaende derivatorna af perturbations-funktionen 

äro funktioner af de sju variabla r, R r', Sf IT, IV', I Y) af hvilka 

» och f tillhöra den perturberande kroppen, och IT, IT, I äro 

qvantiteter, som bestämma det perturberade banplanets läge. 

Men i stället för de fyra qvantiteterna r, f: 7', f kan man tyd- 

ligen införa », ng2, v', nyz sasom sjelfständiga variabler och, dä 

er dessutom innehåller det variabla elementet %, i allmänhet sätta 

d hi 
a = Fign+n02% v, 96 + nyde', v', hy + dh, I, + SIT, II, +0IT, 

I, +01}, 
hvarest dz, v, dz’, v', oh, OIT, SIT, 57 äro de inkrement till initial- 

värdena, hvilka första approximationen gifvit. Genom utveckling 

enligt Taylorska serien fås således 

a ars en Ra VRR Re 
NE, 1 ” dg, Ng02 i dv dv + re 0 2 “ dv’ dv + 

Fr 
Oh + am, un an: ; 

hvarest Lä 

OC TINA 

och summan af termerna af 2:a ordningen är detsamma som 

derivatan i afseende på tiden af suplement-termen I W, i (XIV). 

Införes (XIV) i formlerna (XII), och man såsom i den först- 

nämnda formeln negligerar de 3:e och högre potenserna af de 

störande krafterna, fås 

1) Se originalarbetet, del. I, $ 4. 
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de iv’ CN 90 7 N 
( od i a OD BRC ++) 
xv) / och 

dv w, > OM O0 W, 
= I 0 3 0 0 

dö fr 02: dı? dt je 

vid hvilkas användning i 2:a approximationen dz och », såsom 

vi redan antydt, äro de värden på dessa perturbationer, hvilka 

erhållits i 1:sta approximationen, som utföres enligt formlerna 

: de Sr dv dw. 
KV SHE == 10 
(xv") dt + Wo och dt 2 dr 

Då HANSEN utvecklar perturbationsfunktionen efter sinus och 

cosinus för multiplerna af den perturberade kroppens anomalia 

excentrica, omgestaltas de här angifna formlerna 1 samman- 
dz ö dW, 

no dermed. sarate sn hang de ss EN , etc. införas 1 kalkylen i stället 

AR dW, de : a 1 S 
für => av etc. hvarigenom perturbationerna saledes slutligen 

erhållas såsom explicita funktioner af den excentriska anomalin. 

Men, innan perturbationerna af 2:a ordningen i banan kunna 

evalueras, måste, såsom man sett, banplanets perturbationer af 

l:sta ordningen vara bekanta, och jag skall således afsluta upp- 

satsen med härledningen af hithörande formler, hvilken hvilar på 

en kombination af de konstanta elementen 8, = o, och i, med 

de för tiden $ oskulerande eller variabla elementen 6, 0, t. 

Betecknas planetens sanna perturberade latitud för tiden £ 

i förhållande till det fixa «y-planet med b, så fås 

Sin b = Sin i. Sin (v — 0) = Sin i. Sin [(v — 9) — (0 — 9) ]- 

Sätter man 

| Fee ho, 

(oO) 7 po om Sini((0 hy) 

ha = Sin i. Cos (0 — 0,) — Sin ig; 

sa öfvergar föregaende eqvation efter multiplikation med r uti 

RB fd = Ang 

då 2 är den sanna 2-koordinaten för tiden t och 2, den med de 

konstanta elementen och de perturberade koordinaterna i banan 

beräknade, så att rs således kan antagas såsom ett mått på 
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sjelfva banplanets perturbation. HANSEN reducerar i verklig- 

heten beräkningen af perturbationerna 1 latitud till qvantiteten 

« definierad genom eqvationen 5 

(GIS) ea HN Nea NUR Rö 

hvilken, såsom man ser, blott differerar på en liten qvantitet af 

2:a ordningen ifrån rs. Elimineras v ur s medelst eqvationen 

{ OH m F 
sa erhalles 

(14)... u=g.- Sin (a) + F— 6) —p.- Cos (m + f— 80) 
a 
S 

såsom fundamental-eqvation för denna del af perturbations- 

räkningen, hvarest wu, såsom innehållande 7 och fa är funktion 

af n,z och för öfrigt funktion af de Hansenska elementen p och 

9, hvilka enligt (12) äro funktioner af de för tiden t oskulerande 

elementen i och o och likaväl som de 3 förut införda =, Y, F 

små qvantiteter af samma ordning som de perturberande krafterna. 

Det erbjuder äfven här fördelar att under utvecklingen in- 

föra symbolen z, och HANSEN använder i detta fall den egna 

symbolen R för värdet på « motsvarande denna tid. Man har 

således först att sätta 

(xvi) [RB] =L9]- = Sin (2) + &w — 89) — [Pp] - a Cos (750 + & — 89)> 

då [p] och [4] äro oskulerande för tiden z eller genom följande 

formler bundna vid de för samma tid oskulerande elliptiska 

elementen [7] och [0] 

EW I = Sin %]. Sin {[0] — 60! 

SR CN Sin: 

"Genom öfvergång till tiden t erhållas således formlerna 

= 

eu) 7 TÜR aan 
Pe g.„ om (7) + w—M) — pP... Cos (m +9 — 60), 

da R definieras genom den symboliska formeln 

| DU: = EKO — 
ES R=q. Sin (myr 0) p- ö Cos (ng + tv — ,)- 

0 0 a 



22 SCHULTZ, OM HANSENS PERTURBATIONSTEORI. 

Analogt med W i det föregående är R äfven en funktion 

af ö och kan således enligt Taylorska teoremet utvecklas i föl- 

jande serie 

oo (ÖRE er 
ne One ee 

da | 
xx 0 MEJ 0 

(ESV NR gå = Sin (sty + @o ei Og) —P- u (m + tv— 89), 

n och = etc. hafva analoga betydelser. 

Man far säledes med användning häraf, och da afseende 

äfven göres pa termerna af 2:a ordningen 

(CSA ET (= Jä KE (Ao 

HANSEN uppställer äfven en annan formel för u på följande 

grunder. Emedan nämligen u är en funktion af ideala koordi- 

nater, har man 
4 > 

du OR 

aae fdr 

och således med användning af föregående serieutveckling 

du _ É OR, I 
ERS) = a: ae 

da afseende äfven här göres pa termerna af 2:a ordningen. 

För framställning af R, såsom funktion af de perturberande 

krafterna gifver formel (xvı**) differentierad med afseende pa 

de variabla elementen 

dB, — dq 

CE 

: dp 0 
2 a Sin (779g + tg — %) — = = Cos (nz, + tg — 9)» 

0 na 

och enligt (12) med afseende på (3) fås 
fe 

di 

d di IR? ee då 
== QCos I. Cos (0 — 60) 7, Sin. Cos?. Sin (0 M). 7; 
dt 

= Cosi. Sin (6 — 6). + Sind. Cosi. Cos (0 — 6) - = 

Införas vidare värdena på - och = enligt (2), så blifva diffe- 

a) 

rential-eqvationerna för elementen 

dd NAR 0% 
7, — Cosi. Cos (v — 9). hr.\z) > 

0 

2 = Cosi. Sin (ve — 6). hr. (3 

dt 

0% 

dt 
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apa 
hvilka substituerade i a gifva 

i dR ” = (IL er 
I. = hr . Sin (0) — f) (2). . Cosi, 

da v elimineras genom v = nm, + f- 

Betecknas nu de värden på A,, hvilka erhållas af första 

och andra approximationen med respektive R, och Ry och 

termerna af 2:a ordningen med dR,, så att man har 

(ROME SL ga Roı-t ofen, 

sa fås enligt (XVII) och (XIX) 

DD Esa Ru SR Ed 
och 

SE m) en dusas d(d2) a 
Xu)... 7 = E 

dt 

da afseende göres på termerna af 2:a ordningen, och dz såväl 

som ÖA, erhållits ur första approximeringen, och JR, här för 

öfrigt bestämmes analogt med SW, i det föregående. 

För att ej onödigtvis uttänja min uppsats och för att gifva 

densamma en angenämare form, har jag vid härledningen af 

formlerna med afsigt undvikit all polemik. Vid en jämförelse 

med orizinalarbetet finner man lätt, att mitt bemödande hufvud- 

sakligen gätt ut på att, genom bestämdare begrepp och defini- 

tioner och genom undvikande af hopp i deduktionen, öfvervinna 

det abrupta och, för att så säga, stundom mysteriösa i HANSENS 

framställning; och har det härigenom lyckats att i någon väsent- 

ligare mån ädagalägga, huru enkel saken i grunden är, så har 

jag vunnit, hvad jag åsyftat. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 10. 

Stockholm. 

Om en cycadekotte från den rätiska formationens 

lager vid Tinkarp i Skäne. 

Af A. G. NATHORST. 

Tafl. XIII. 

[Meddeladt den 8 December 1875]. 

Da jag våren 1875 för Sveriges Geologiska Undersöknings 

räkning lät verkställa brytningar för insamlandet af fossila växter 

pa den genom FOLLINS och NORDENSKIÖLDS fynd bekanta lo- 

kalen vid Tinkarp!) norr om Helsingborg, hvarifrån såväl 

LUNDGREN som jag beskrifvit en mängd arter ?), var jag nog 

lycklig att bland andra förut ej iakttagna växtlemningar äfven 

träffa en honkotte af en cycadé. Da dylika organ äro af stor 

vigt såsom lemnande en mera än bladen säker hållpunkt för 

afgörandet af de fossila cycadéernas ställning till de nu lefvande 

och dessutom jemförelsevis sällan anträffade fossila, vill jag ej 

längre uppskjuta med redogörelsen för detta fynd, ehuru jag ej 

nu kan lemna något meddelande om de öfriga tillägg, som den 

svenska fossila floran genom nämnde undersökning vunnit. Det 

insamlade materialet är nämligen så stort, att jag då detta 

skrifves ej på långt när hunnit genomga detsamma. 

1) Det är ej fullt riktigt att såsom jag förut gjort uppgifva Pålsjö såsom fynd- 

orten, enär detta ställe ligger ett godt stycke aflägset. 

LUNDGREN, Om några växter från den stenkolsförande formationen i nord- 

vestra Skåne. Lunds Univ. Årsskrift, Tom. IX.; A. G. NATHORST, Bidrag 

till Sveriges fossila flora. I. Växter från rätiska formationen vid Pålsjö. 

Vet.-Akad. Handl. (ännu ej tryckt) och Fossila växter från den stenkols- 

förande formationen vid Pålsjö i Skåne. Geologiska Fören. Förh. Bd. II 

N:o 10. 

2 
— 
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Liksom de fossila cycadeernas blad tillhöra tvenne typer, 

motsvarande de nulefvande grupperna Cycadece och Encephal- 

artee (samt sannolikt derjemte bilda några numera utdöda 

undergrupper), är detta äfven fallet med de fossila honkottar, 

som hittills anträffats. Detta gäller isynnerhet om sådana, 

hvilkas inre byggnad kunnat iakttagas, ty flere af de förmodade 

cycadekottar, hvilkas bestämmning grundats på blott den yttre 

formen, äro med all sannolikhet kottar af barrträd, såsom CAR- 

RUTHERS visat vara fallet med några från Englands wealdenlager. 

Sjelf beskrifver han dock andra, som af SAPORTA ej anses kunna 

med säkerhet hänföras till cycadeerna utan snarare äfven dessa 

till barrträden!). Efter utgallring af dessa tvifvelaktiga former 

återstår ett i förhållande till cycadéernas ymnighet inom de äldre 

geologiska perioderna högst obetydligt antal arter kottar, i sjelfva 

verket ej belöpande sig till mer än omkring 102). Ett fynd af 

en cycadékotte, som derjemte visar den inre byggnaden, måste 

derför anses förtjent af all uppmärksamhet. 

De fossila honkottar, eller rättare delar af sådana, som visa 

en byggnad, analog med det nulefvande slägtet Cycas', äro af 

SCHIMPER ?) sammanfattade under slägtnamnet Cycadospadiz. 

Hos dem äro de fertila fjällen, liksom hos de nulefvande, i spetsen 

utvidgade till en triangulär, stundom bladlik, inskuren eller nästan 

fransad skifva, under det att fröen äro tvåsidigt ställda på fjällets 

nedre, smalare del. Af de nulefvande cycadéerna är det gruppen, 

representerad af Cycas revoluta, som dessa fossila organ mest 

likna, något som föröfrigt äfven gäller med de under namn af 

Cycadites beskrifna fossila bladen. De fossila fjällen afvika 

dock i några hänseenden, såsom genom ett ringare antal frön 

(stundom blott 2), af hvilka de öfre sitta närmare den blad- 

lika utvidgningens bas än hos det lefvande slägtet, hvarjemte 

de ej synas hafva varit fullt upprätta. Dessutom tyckas fröen 

1) Paléontologie frangaise. 2:e Serie. — Vegetaux. Terrain jurassique. Par M. 

le Comte de Saporta. 

2) ScHIMPER, Traité de pal. veget. 

3) Auf. st. 
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hos några former ej hafva varit nedsänkta i håligheter, utan 

fästade på något utstående partier, hvarföre SAPORTA (anf. st.) 

framhåller, att Cycadospadie, af dessa förhållanden att döma, 

i några hänseenden pekar mot Dioon. Kotten i sin helhet 

känner man föröfrigt ej, blott de af Cycadospadix representerade 

fjällen, Dessa äro med olika arter funna i rätiska lager i Fran- 

ken, i zonen med Ammonites angulatus i Frankrike samt i 

detta lands »etage corallien». 

Den andra typen inom de fossila cycadékottarne tillhör 

gruppen Encephalartee och står i anseende till sin byggnad 

närmast Zamia. Hos denna typ är i flere fall hela kottens 

form och fjällens ställning bekant. Detta är ock en naturlig 

följd af dessa kottars byggnad, i det att fjällen såsom mera trans- 

formerade äro mindre sjeifständiga och mera uppgäende i hela 

organet, med hvilket de derföre ock ofta träffas i samband. 

De, hvilkas inre organisation är bekant, hafva som nämndt en 

stor likhet med motsvarande organ hos Zamia, under det att 

man ännu ej träffat några, som fullt motsvara Macrozamia 

och Encephalartos. Ty ehuru visserligen CARRUTHERS beskrifvit 

flera, som skulle motsvara denna senare, är det enligt SAPORTA 

snarare sannolikt, att de istället äro kottar af barrträd, när- 

stående dels Dammara dels Araucaria. I alla händelser är deras 

inre byggnad ännu okänd, och deras klotrunda form och fjällens 

yttre utseende erinra enligt honom föga om cycadéer. Om man 

emellertid bortser från dessa former, hvilkas ställning bland cy- 

cadéerna sålunda är tvifvelaktig, eller åtminstone ej bevisad, 

skall man hos de återstående återfinna de väsendtliga grund- 

drag, som kotten hos Zumia företer. De äro af SCHIMPER 

(jemte de nyssnämnde af CARRUTHERS beskrifna) samman- 

fattade under ENDLICHERS slägte Zamiostrobus, hvilket på 

samma gang erhållit en mera inskränkt betydelse. CARRUTHERS 

hade visserligen föreslagit benämningen Cycadeostrobus såsom 

bättre, emedan det ej hänvisade till ett bestämdt slägte, utan 

till familjen i allmänhet. Det är dock tydligt, att detta namn 

lika väl eller snarare kan hafva afseende på en kotte, tillhörande 
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gruppen Cyeadee, och da föröfrigt alla de fossila kottar af 

gruppen Encephalartee, hvilkas inre byggnad är bekant, närmast 

öfverensstämma med Zamia, är det, såsom SAPORTA framhåller, 

synbarligen rigtigast att med SCHIMPER forfarande bibehälla 

slägtet Zamiostrobus. För de mera afvikande maste användas 

egna slägtnamn, såsom äfven CARRUTHERS sjelf gjort med den 

intressanta och märkvärdiga form, som han beskrifvit under 

namnet Beania gracilis. Man får föröfrigt ej förbise, att namnet 

Zamiostrobus blott afser att antyda kottens likhet med samma 

organ hos Zamia, ej angifva att den tillhör detta slägte. Och 

SAPORTA har framhållit den intressanta omständigheten, att de 

fossila formerna afvika från det lefvande slägtet på ett konstant 

sätt, som gör det högst sanolikt, att Zamia aldrig fullt typiskt 

varit representeradt i Europa. Till och med den art, som han 

beskrifver från miocena lager, erinrar mera om juraformationens 

arter än om de nulefvande Zamice. De olikheter som förefinnas 

äro visserligen sma, men dock som nämndt konstanta. Sa äro 

t. ex. Zamias kottefjäll från ytan sedde ställda i lodräta rader, 

under det att de hos de fossila bilda en sned spiral. Dessutom 

ville det synas som om fröen hos dessa senare i allmänhet vore 

mindre, hvilket dock ej gäller om Deania. Detta slägte skiljes 

från Zamiostrobus genom den smala axeln och genom de från 

hvarandra långt aflägsna fjällen. Hos Zamia öppna sig kottarne 

vid fröens mognad och fjällen blifva då utspärrade, men hos 

Beania synas de alltid hafva varit från hvarandra långt aflägs- 

nade, hvarföre man får en föreställning om denna kottes ut- 

seende genom att tänka sig blott enstaka fjäll hos Zamia ut- 

vecklade. Zamiostrobus är hittills med olika arter funnen från 

zonen med Ammonites angulatus till och med miocenformationen; 

Beania blott i oolithen i England. 

Den kotte, som jag lyckats träffa vid Tinkarp, och till 

hvars beskrifning vi nu skola öfvergä, synes i vissa hänseenden 

erinra om det ena i andra åter om det andra af de båda släg- 

tena. Med Beania öfverensstämmer den genom axelns smalhet, 
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men skiljes från densamma och närmar sig pa samma gang 

Zamiostrobus genom de mera tättstaende fjällen. 

Den bevarade delen af kotten visar ej hela dess längd, 

det som finnes är 100 millm. langt. Formen är cylindrisk, bred- 

den omkr. 25 millim. Axelns tjocklek är vid basen 3,5 millim; 

den afsmalnar langsamt mot spetsen, der tjockleken blott är 1,5 

millim. Från axeln utgå kottefjällen vinkelrätt eller i det när- 

måste sålunda. Troligen äro de spiralställda, och afstandet 

mellan de två närmaste på samma sida är som det vill synas 

4—6 millim. Fjällen äro mycket smala, 1--1,5 millim; de dela 

sig temligen snart i tvenne divergerande bagformigt böjda grenar, 

af hvilka hvarje på inre sidan uppbär ett frö. Någon an- 

tydan till den annars vanliga sköldlika förtjockningen vid ytan 

har ej kunnat iakttagas. Fröen framstå ej som särdeles tjockare 

än fjällen, äfven der kolsubstansen är helt ock hållet bevarad, 

hvarföre kotten troligen ej varit fullt mogen. De äro päron- 

formiga med den bredare ändan nedåt (inåt mot axeln) och 

försedda med oregelbundna langsgaende strimmor. Deras längd 

är omkring 6 millm. med en största bredd af ungefär hälften. 

Kotten förekom tillsammans med blad af Podozamites och Ba- 

tera i en gröfre, grå, sandstenslik bergart, som så småningom 

mot sidorna öfvergar till det rika växtförande lagret. 

Till de allmänna grunddragen är denna kotte tydligen 

byggd alldeles som kotten hos Zamia, och största olikheten 

torde vara, utom axelns smalhet och de något glesare fjällen, 

frånvaron af de sköldlikt förtjockade delarne i fjällens spets. 

Denna frånvaro synes svårligen kunna tillskrifvas en ren tillfällighet 

vid bevaringen eller kottens omogna tillstånd, ty dels visa alla 

fjällen denna form, dels sker förgreningen så långt ned, att man 

knappast kan tänka sig att dylika, förtjockade partier en gång 

förefunnits. Jag vågar dock härom för närvarande ej fälla något 

bestämdt uttalande, utan vill blott fästa uppmärksamheten på 

det omtalta förhållandet. Man kan emellertid ej undga att 

hos denna form finna en mera framträdande likhet med vissa 

barrträds nakna skaftade frön. 
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Med afseende fästadt pa frånvaron af de sköldlika delarne 

torde den fragan otvunget framträda, huruvida den ifrägava- 

rande kotten bör hänföras till Zamiostrobus, eller om man ej 

snarare borde upptaga den under eget slägte. Tillsvidare torde 

dock det förra vara fördelaktigast. 

Af hittills kända Zamiostrobi är det blott tvänne, som 

skulle kunna jemföras med ofvan beskrifna art. Den ena af 

dessa, Zamiostrobus Ponceleti SAPORTA från zonen med Am- 

monites angulatus, har ungefär samma bredd som var art, men 

afviker genast vid första åsynen genom sin tjocka axel (öfver 

6 millim. nära spetsen) och de i spetsen sköldlikt förtjockade 

fjällen. Dessutom äro fröen, ehuru mogna, ej mer än hälften 

så stora som hos vår art och af en annan form. Någon när- 

mare förvandtskap mellan dessa båda former torde derföre ej 

existera. 

Helt annat är förhållandet med en lemning af en cycade- 

kotte, beskrifven af HEER i ett ännu ej tryckt, för K. Vet.- 

Akad. Handlingar afsedt arbete: »Beiträge zur fossilen Flora 

Spitsbergens; gegründet auf die Sammlungen der Schwedischen 

Expeditionen von Jahr 1872—73», af hvilket jag haft tillfälle 

att se planscherna. Nämnda kotte företer, ehuru mycket frag- 

mentarisk, dock en stor likhet med vår art. Axelns tjocklek 

är ungefär densamma, fjällen äro anordnade och delade på samma 

sätt, dock tyckas de dels vara tydligt nedlöpande på axeln dels 

vara riktade mera uppåt. Fröen äro på längden strierade, men 

deras form är olika, i det att de äro spetsiga; de äro äfven mindre. 

Oafsedt dessa olikheter är det dock påtagligt, att de båda 

arterna, den från Tinkarp och den från Spetsbergen, ehuru 

visserligen ej identiska, dock äro nära beslägtade. Detta är af 

vigt för frågan, till hvilket på bladen grundadt slägte dessa 

kottar kunna höra. Vid Cap Boheman förekommer blott ett 

cycadéslägte, representeradt af en stor mängd såväl arter som 

individer, nämligen Podozamites. Man kan således med högsta 

grad af sannolikhet sluta till, att kotten derifran hör till nämnde 

slägte, hvilket genom fyndet vid Tinkarp blir ännu sannolikare. 
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Ty äfven derstädes är en Podozomites i hög grad allmänn och 

förekommer just i samma lager som kotten. De öfriga cycade- 

erna fran denna lokal äro deremot alla i hänseende till bladens 

byggnad i hög grad afvikande -fran Zamia, ja man har t. o. 

m. ifragasatt, huruvida de ens kunna anses för cycadeer, hvar- 

före, äfven med fullt erkännande att till bladen afvikande slägten 

kunna öfverensstämma 1 hänseende till fruktifikationsorganen, 

det synes föga sannolikt, att vår kotte skulle kunna höra till 

nagon af dem. Det tyckes derföre vara temligen antagligt, att 

den tillhör Podozamites, hvars bladbyggnad just ej är så afvi- 

kande från Zamias. Sammanhörigheten är dock ej bevisad, hvar- 

före det blir nödvändigt att ännu bibehålla benämningen Zamio- 

strobus. Den skulle kunna karakteriseras sålunda: 

Zamivostrobus stenorrhachis n. sp. Z. strobilo fructifero cy- 

lindrico, plus quam 100 millim. longo, 25 millim. lato, squamis 

sat numerosis, axi tenui pedicello gracili perpendiculariter insertis, 

apice bifurcatis, ramulis divergentibus, arcuatis, utroque semen 

inversum subtus gerenti, seminibus obovatis apice dilatatis, ob- 

tusis, eirc. 6 millim. longis 3 millim. latis, longitudinaliter striatis. 

In stratis formationis retic2!) ad Tinkarp (prope Palsjö)?) 

in Scania. 

Förklaring öfver figurerna. 

Tab. XIII fig. 1. Zamiostrobus stenorrhachis 1 naturlig storlek, 
visande hela den bevarade delen. Fig. 2, en del af axeln med ett 
tväklufvet fjäll, hvars ena gren bär det päronformiga, på längden 
strierade fröet; ofvanför detta fjäll synes basen af ett annat. Denna 
figür är ritad i dubbel naturlig storlek och är tagen från aftrycket 
till fig. 1. Fig. 3, ett fjäll från kotten af en Zamia (efter SAPORTA, 

Plantes jurassiques). 

!) Enligt skriftligt meddelande af Prof. HEER står på gamla romerska mynt 

raet., ej rhaet., hvarföre den förra formen (på svenska rät., ej rhät.) således 

rätteligen bör användas. 

?) et ad Hör. Grefve de SaPorTA, tlll hvilken jag sändt ett aftryck af planchen, 

har nämligen skriftligen meddelat mig, att han af BRONGNIART erhållit en 

liknande kotte från nämnde lokal. 
> Amnärkn. under tryckn. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 10. 

Stockholm, 

Om en för den skandinaviska Faunan ny Haj-art. 

YE AEA SENV Su MEAEM: 

[Meddeladt den 8 December 1875.] 

SCYLLIUM STELLARE. 

Arim. !): Afståndet mellan näsborrarnas inre vinklar lika 
bj Q .. fi .. » 

med en tvärrad af sex tänder i framkanten af öfverkäken. Af- 

ståndet mellan näsborrbladens inkanter lika med en sjettedel 

1) För jemförelses skuld uppställer jag ett artmärke för den redan hos oss 

förut kända arten utaf slägtet, hvilken jag vid flera tillfällen, samt af båda 

könen, under mitt mångåriga vistande i Bohuslän varit i tillfälle att granska, 

efter likaledes nyss förut fångade exemplar; 

SCYLLIUM CANICULA. £ 

Artm.: Afständet mellan näsborrarnas inre vinklar lika med en tvärrad 

af två och en half tänder i framkanten af öfverkäken. Afständet mellan 

näsborrbladens inkanter lika med pannans halfva bredd mellan ögonen. Det 

tapplika näsborrbladet, som på baksidan är knappt så högt som bredt, är be- 

läget i näsborrens yttre hörn. Slutet af analfenans rot ligger midt under början 

af andra ryggfenans rot; den förras bakre vinkelär omkring 40”. (Bukfenans, 

hos 2, omkring 40°). Kroppens fläckar små, så att stjertens ena sida, räk- 

nadt från slutet af andra ryggfenan, är försedd med omkring etthundrafemtio. 

Synon.: Squalus canicula et Sq. catulus L., 1. c. X, p. 234—235; — X, 

p. 339—400; Spotted Dog-fish PENN., 1. c., p. 99, var. exel.; Idem Lesser 

Spotted Dog-fish, p. 101; Squalus catulus Bu., 1. c., p. 21, pl. 114, 2: 
Squalus canicula et Sq. catulus WAHLB., p. DIL et 512, p.p.: Squalus cani- 

cula et Sg. catulus GM., p. 1490, 9 et I; Squalus canicula Rurzıus, Fauna 

Suee., 1800, p. 305; Le Squale rochier La CEP., p. 233, pl. 10, fie. 1; 

Squalus catulus Rısso, 1. e., p. 29; Squalus canicula Nıuss., Prodr. Icht. 

Scand., 1832, p. 113; Squalus (Seyllium) canieula Cuv., 1. e., p. 397; The 

Small-spotted Dog-fish YARRELL. 1. e., p. 487; Sceyllium canicula M. et H., 

p- 6. pl. 7; — KRÖYER, Danmarks fiske, t. 3, 1852—53, p. 814; — NILSSON, 

Skand. Fauna, 1855, p. 710; Rough Hound CoucH, 1. e., p. 14, pl. 2: 

Seyllium stellare GTHR, 1. e., p. 402. 

Utaf denna art fångas nästan hvarje år est och annat exemplar i den 

Bohuslänska, yttre skärgården. ; 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 10. 3 
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af pannans bredd mellan ögonen. Det skiflika näsborrbladet, som 

pa baksidan är omkring tre och en half gång så högt som bredt, 

uppnår näsborrens inre vinkel. Slutet af analfenans rot ligger 

under midten af andra ryggfenans rot; den förras bakre vinkel är 

omkring 60”. (Bukfenans, hos $, omkring 80°). Kroppens fläckar 

stora, så att stjertens ena sida, räknadt från slutet af andra 

ryggfenan, är försedd med omkring ett fyratiotal. 

Synon.: Squalus stellaris L., Syst. Nat. X, 1758, p.235 2; — XII, 
1766, p. 399; Spotted Dog-Fish, var., PENNANT, Brit. Zool., vol. 
III, 1776, p. 100; Squalus canicula Boch, Naturg. d. ausl. Fische, 

vol. 1, p. 16, pl. 112, 9; Squalus stellaris WALBAUM, 1792, p. 

512. — GMELIN, p. 1491. Le Squale roussette LA Cep., Hist. nat. 
d. Poiss. 1798, vol. 1, p. 222; Squalus stellaris Rısso, Icht. du 

Nice, 1810, p. 31, men med uteslutande af citatet af La Cep.; 

Squalus (Seyllium) catulus et Sq. stellaris Cuv., R. An., 1836, 
tom. 1, p. 397; The large-spotted, Dog-fish YARRELL, Hist. of British 
fishes, ed. 2, 1841, p. 493; Scyllium catulus MÜLLER und HENLE, 
Syst. Beschr. d. Plagiostomen, 1841, p. 9, pl. 7; Nurse Hound 

CouvcH, Hist. of the Fishes of the British islands, vol. 1, 1867, p. 

11, pl. 1; Scyllium stellare GÜNTHER, Cat. of the Physostomi in the 

‚British Museum, 1870, p. 402. 

Den 17 November innevarande ar, 1875, erhöll jag till Natur- 

historiska Musei Zool. afdelning, i Göteborg, genom köp, ett 

utmärkt, fullkomligt oskadadt exemplar, en yngre hona, utaf 

den hajart, hvarom här är fråga, hvilket föregående dagen 

fangats på koljebacka, straxt nordvest om Hallö, i Bohusläns 

skärgård. Och da jag ej försummade att beskrifva detta 

exemplar, medan det ännu var friskt, är jag redan nu i till- 

fälle att jemte nedanstående beskrifning anmäla detta fynd så- 

som ett tillägg till den skandinaviska fiskfaunan. Arten tillhör 

Medelhafvets och det vestliga Europas, till och med Englands 

och Hollanäs fauna, och har mig veterligen aldrig förut ertappats 

i ostligare trakter i norden, således ej heller i de haf, som tillhöra 

vår halfö. LACEPEDE omtalar visserligen att denna fiskart 

skall vara särdeles rofgirig och hufvudsakligen föda sig af fisk 

samt till och med angripa badande personer och framföda ett 

till siffran angifvet antal af lefvande ungar; men, atminstone det 

sistnämnda är ej rätt, hvilket synes af Rıssos, bland andra, 
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uppgift, att äggläggningen inträffar uti Medelhafvet i Maj månad, 

samt på berggrund. Enligt LACEP. uppnår hanen en längd af 

3 och honan 4 fot; enligt MÖLLER och HENLE, 3 fot; men 

CoucH angifver storleken för arten till 4—5 fot. Honan blir 

emellertid, såsom det synes, ej obetydligt större än hanen. Denne 

författare säger, att arten är ingalunda allmän vid Englands 

kuster, nära land. Allmännast skall han förekomma och fångas 

på något djupare vatten, under sommar- och höstmånaderna. 

Enligt CoucH skall han ock hufvudsakligen hemta sin näring 

utaf större krustacéer, såsom krabbor, hummer och dylikt, men 

jemväl hålla tillgodo med hvad han i öfrigt kan öfverkomma 

utaf animalisk föda. Uti det exemplar, som här erhållits, 

fanns intet, som kunde lemna underrättelse om de djurarter, 

hvaraf han lefver. Lika litet kunde jag upptäcka någon parasit, 

hvarken på eller i detsamma; men DIESING uppräknar ej mindre 

än sju sådana, tillhörande lika många genera, bland hvilka 

Onchocotyle appendiculata (KUHN), på gälarna. För att fästa 

uppmärksamhet på Hajarten i fråga, hvilken, ifall det tillåtes, 

jag skulle vilja kalla Storfläckig Rödhaj, har jag här särskilt 

jemfört honan med ett i det närmaste lika stort exemplar af 

artens redan förut hos oss kända samslägting, Scyllium canicula, 

eller Småfläckiga rödhajen; ett namn på svenska, som kunde 

vara passande för denna. Utaf samma anledning har jag ock 

lemnat diagnoser för båda, hvilket varit angeläget derför, att 

oriktiga och derför vilseledande uppgifter förekomma ej blott 

hos NILSSON, både i Prodromus och Faunan, nämligen att näs- 

borrarna skola vara »förenade med munnen» hos Se. caniecula, 

utan, vid fråga om samma art, äfven hos GÜNTHER, der det heter 

att, hvad jag här kallat näsborrlocken, ej äro 1 midten afbrutna 

genom ett nosytan särskilt tillhörande mellanrum. Hos MÜLLER 

och HENLE är uppgiften härom riktig både i beskrifningen och 

på den dithörande figuren. Ett annat skäl är slutligen det, 

att dessa tva arter bade till habitus och färg hafva ganska be- 

tydlig likhet med hvarandra, men ensamt näsborrbladets form 

och läge är tillfyllestgörande för att åtskilja dessa arter. 
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Beskrifning: Kroppen särdeles långsträckt, långsamt och 

nästan regelmässigt afsmalnande från roten af bröstfenan till 

stjertspetsen; hufvudet plattadt; framkroppen, räknadt från ögats 

bakkant, rundad; bakparten, räknadt från bukfenan, hoptryckt, 

mer, ju längre bakåt. Kroppens största höjd, som infaller midt 

för bröstfenans rot framtill och innehålles tolf gånger i total- 

längden, är lika med afständet från nosspetsen till det så kal- 

lade spruthälet, rakt matt. och lika med halfva afständet från 

nosspetsen till tredje gälöppningen. Hufvudets längd, räknadt till 

femte gälöppningen, innehålles fem och två femtedels gånger i 

totallängden, med tillägg af pupillens längddiameter, och är lika 

med afständet från bröstfenans rot baktill till bukfenans rot 

framtill, hvilket afstand är lika med afständet från bukfenans 

rot baktill till analfenans rot baktill. Hela pannan är, fram till 

den afrundade nosspetsen, plan; men från trakten af ögats bak- 

kant stiger ryggkonturen jemförelsevis hastigt, för att först i 

trakten öfver bröstfenans rot baktill öfvergå i den nästan rät- 

liniga ryggkonturen. Nosens sidor likasom kinderna äro snedt 

nedstigande; och från den plana pannan går en insänkning bakåt, 

snedt nedat och utåt, till den fjerde gälöppningen. Nedre kropps- 

delarna till slutet af bukfenan tillplattade. Munspringan nästan 

reguliert halfeirkelformig. Mungipan ligger, pa en pupilldiameter 

när, midt under ögats bakkant. Pa den bakre tredje delen af 

underkäken finnes en i läppen djupt ingaende längsskära. Tän- 

derna något inat krökta, liknande tornar, samt pa ömse sidor, 

äfven i underkäken, försedda med oftast två, kortare spetsar, 

och på nedra delen, åtminstone framtill, med ett tiotal längs- 

refflor. Framtill tycks i hvardera käken finnas fem tandrader. 

Gomhvalfvet och tungan tvärskrynkliga. Denna fri, framtill af- 

rundad, men något urnupen; sidorna baktill hvardera med två 

inbugtningar; ofvan och under nästan plan. Ögats afstand från 

nosspetsen, snedt mått, lika med afständet mellan de framtill 

öppna näsborrarnas centra, lika med afständet från mungipan 

till öfverläppen, midt framtill, lika med afständet mellan första 

och femte gälöppningen, lika med stjertens höjd längst baktill. 
\ 
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Pannans bredd vid ögats bakkant är en tredjedels ögondiameter 

större än bredden vid ögats bakkant. Ögonöppningens längd- 

diameter lika med hälften af pannans bredd midt emellan ögo- 

nen. Straxt under ögats bakre vrå ligger det lilla så kallade 

spruthälet. De framtill öppna näsborrarna rundade, vidt åt- 

skilda, belägna en sådan näsborrdiameter från den utanför lig- 

gande noskanten och tvenne sådana diametrar från öfverläppens 

kant. Invändigt finnes en bakåt rigtad, triangulär hudflik fram- 

till, som mötes af en nästan lika formad baktill. Näsborrlocket 

med vagigt rundad bakkant och midtät försedd med en rundad, 

hard köl, som i kanten af locket bildar en trubbig knöl. Af- 

ståndet mellan båda locken är lika med två sjundedelar af no- 

sens längd, räknadt till kanten af öfverläppen. Under detta 

lock, men fästadt på den bakom liggande väggen, finnes ett 

tunnt, skiflikt blad, som är nästan lika bredt som locket, men 

med plana ytor. Dess nedra kant är mästan rät; hörnen afrun- 

dade. Gälöppningarna slutligen allt längre och på än kortare 

afstand ifrån hvarandra. Den fjerde är belägen en hårsmån 

framom bröstfenans rot framtill; den femte öfver början af 

samma rot. : 

Fjällen likna 1 grunden tänderna, men de förra äro mindre. 

På nosen ha de dock utseende af små, konvexa skifvor. 

Första ryggfenan börjar en half pupilldiameter bakom den 

tillbakalaggda bukfenans bakre hörn, eller midt emellan fram- 

kanten af näsborren och stjertspetsen; samt når, på en pupill- 

diameter när, till början af analfenan. Hennes största höjd är 

lika med afstandet från ögats bakkant till femte gälöppningen; 

eller en half pupilldiameter större än tredjedelen af hennes höjd 

baktill. Främre hörnet är starkt afrundadt, men det bakre be- 

skrifver en något afrundad, trubbig vinkel. 

Andra ryggfenan börjar en half ögondiameter framom slutet 

af analfenans rot, och är afskild från den första med ett afstånd, 

som är lika med analfenans rot, eller lika med afståndet från 

ögats framkant till första gälöppningen. Till formen är hon i 

grunden lik den första, men mindre och upptill smalare. Främre 
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hörnet är afrundadt; det bakre formerar en trubbig vinkel af 

102 grader. Detta ligger midt öfver stjertfenans början nedtill. 

Bröstfenan, som har afrundade hörn men nedre kanten för 

öfrigt rät, har rotens förhållande till framkanten som ISRN 

eller lika med fenans största längd i bakkanten. Denna är, till 

det starkt afrundade hörnet nästan rät; men framkanten är, 

isynnerhet närmare mot hörnet, ej obetydligt utbugtad. 

Bukfenan börjar midt emellan bröstfenans rot framtill och 

början af den andra ryggfenan. Hennes framkant, som är tre 

ganger sa lang som hennes bakkant, är likasom denna, rät; 

men nedre kanten är lätt afrundad. Främre hörnet är ganska 

mycket afrundadt; det bakre blott litet. Detta beskrifver en 

något mindre än rät vinkel, eller noga räknadt 77 grader. Bak- 

till äro bukfenorna belägna intill hvarandra. 

Analfenan börjar en half pupilldiameter framom första rygg- 

fenans bakre hörn, eller lika långt bakom bukfenans rot baktill 

som afstandet emellan båda ryggfenorna. Slutet af hennes rot 

ligger en tredjedels pupilldiameter framom midten af andra rygg- 

fenans rot. Kanterna äro räta, men främre hörnet är starkt 

afrundadt; och det bakre formerar en vinkel af 62 grader. Bak- 

kanten förhåller sig till roten som 1:54. 

Stjertfenan: Roten utaf stjertfenans yttre lob förhåller sig 

till roten af den andra som 34:1. Den förstas vinkel är trubbig, 

120°; den andras nagot spetsig, 80°. Den förstas största höjd 

förhåller sig till den andras som 13:1. 

Anus är så belägen, att framkanten ligger midt emellan 

början och slutet af bukfen-roten, eller lika långt framom första 

ryggfenans början som afståndet från ögats bakkant till första 

gälspringan. 

Färg: Ofvan, 1 höjd med de horisontela fenorna, dessa 

ofvan, anal- och stjertfenor äfvensom bakom bukfenorna, krop- 

pen rundt, chokoladgrå, men mörkast på hufvudet ofvan och pa 

ryggen. Alla dessa mörkare delar, förutom trakten undertill 

emellan buk- och analfenan samt denna och stjertfenans början, 

äro försedda med rundade, svarta fläckar, hvilka äro störst på 
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kroppens sidor samt på fenorna, och minst pa hufvudet ofvan 

och midt åt ryggen, till början af första ryggfenan. Vid ryggens 

öfvergäng i kroppens sida äro fläckarna ordnade i tva nästan 

reguliera rader. Första ryggfenan har i allt, på hvar sida elfva 

fläckar, andra ryggfenan atta, analfenan atta, hela stjertens sida, 

bakom slutet af andra ryggfenan trettioatta samt bukfenan ofvan 

tio. På bröstfenan, ofvan, finnes ett vida större antal. De 

största fläckarna, som förekomma på kroppens sidor och på buk- 

fenorna, hafva lika stor diameter som ögats halfva längd. Krop- 

'pens sida, under första ryggfenan, har fyra irreguliera rader af 

fläckar; under andra ryggfenan finnas tre dylika, således tre 

fläckar öfver hvarandra. Nedre kroppsdelarna, till slutet af 

bukfenorna, dessa och bröstfenornas undersida, hvita, med ljus- 

rödaktig anstrykning; men på kanterna af dessa fenor genom- 

lyser den öfra sidans mörka färg. Midt under, mellan buk- 

och analfenan, finnas nagra hvita, oregelbundna och ej tydligt 

begränsade, små fläckar pa) den annars grå bottenfärgen. Iris 

i grunden silfverfärgad, men tätt och starkt pigmenterad med 

svartbrunt mest inåt pupillen, som är blåaktig. Omkring denna 

förekommer en ytterst smal, silfverhvit ring. 

Sc. stel- Sc. ca- 

lare. nicula'). 

Mått: m.m. m.m. 

Totallängd ...... RR ER NE DE NR EN 622 648 

Från nosspetsen till öfverläppskanten .=........ ......... 22 22 
» » > underläppskantenw. ss .26 26 

» » » ögats framkant ...... REN Ber 30 3 
» » » spruthälets framkant ........... Ne 53 52 

» » » korstaesalspeineane nen 79 U 
» » » femte DD N a PRAT ja leds h ara sag 112 11% 

» » » bröstfenans rot, framtill ......... OO 
» » & » » » baktill NIT 143 | 141 

» » » bukfenans rot, framtill ............ 200-205 
» » » framkanten af anus .................. 291 279 

» » » bukfenans rot, baktıll Ya age HV 
» » » » [DAKTO INÖPN Ar 336 338 

» » » första ryggfenans rot, framtill... 335 320 
» » » » » ». Haku so MOV 360 

!) För jemförelse lemnas mått på en hona äfven af denna art, hvilken fän- 
gats i Bohusläns skärgård, år 1847. Exemplaren af de båda arterna äro 
i det närmaste af samma storlek. 
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Från nosspetsen till analfenans rot, framtill............. 
» » » » » bak till RT ER 

» » » andra ryggfenans rot, framtill... 
» » » » » » baktill Ans 

» » » stjertfenroten, Ofval...........o..... 

» » » » nedan FREE DA 

Kroppens största bredd, midt för första gälspringan 
» » höjd, » bröstfenan.......... 

Pannans bredd, emellan midten af ögonlockskanterna 
Längden af bröstfenans framkant 

» » » nie ISTER Ub fer sr ANS ARE OA 

» » » bakkant (= inkant) ............ 

» Debuktenansobamikanıch sccssgs ss asgsssshonsdsanJd Ede 

» » » 11 CS KAUSALA Ao Karren 

n » » bakkant,  ınkano) ee ae 

» » första ryggfenans framkant ................... 

» » » » overkant Kr en 

» » » » Dakar us ÄR REA 

» » andra ryggfenans framkant .................... 

» » » » ölverkant a 

» » » » bakkant N SS ER NERV 

Längden af analtenans framkant 2. 2.2.0000 
» » » nedre kant (rättare öfver kant!) 

Au » » bakkant (  inkant) er. 
Oscars langddiameter nenn pre re 
Iris DIR. EAU ERS ENTE San ER SEA ISRN SE ot 
Bu pie NS RN NE ae Be. Be a een 

» hoyddiameter er ae 

NY HAJ-ART. 

Se. stel- Se. ca- 
lare. nieula. 

m.m. m.m. 

380 390 
446 447 

431 447 
469 480 

505 510 

435 425 

75 3 

53 58 

46 43 

so 85 

65 70 

35 45 

45 40 

45 60 

23 34 

62 62 

32 33 
19 22 

50 50 

2% 26 

16 20 

52 50 

38 48 

12 16 

21 

14 

53 
3 

Till det föregående anser jag mig slutligen böra lägga föl- 

jande anteckningar, gjorda efter de båda honorna af 

Sc. stellare och Sc. can 

Slutet af analfenans rot ligger | 

icula. 

under midten af andra ryggfenans midt under början af andra ryg 
rot. fenans rot. 

Rummet emellan näsborrarnas 

inzessyinklauez. nm ellenlika FA ss AL m, 

med en tvärrad af 6 tänder, i |med en tvärrad af 21 

framkanten af öfverkäken. 
Näsborrens blad, som är skiflikt, SEE RES NAR Sr DR ar oe tapplikt, 

eller lika 

sträcker sig ända till näsborrens | är beläget i näsborrens yttre hörn. 
inre vinkel. 

Afständet emellan näsborrbla- 

dens inkanterlika medrensjettedel. N... un une pan- 
af pannans bredd mellan ögonen. | nans halfva bredd mellan ögonen. 
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Se. stellare 

Näsborrbladet tre och en half 

gång så bredt som högt, på den 
mot öfverkäken vända sidan. 

Bukfenans bakre vinkel 77”. 

Andra ryggfenans» » 102°. 
Analfenans DD 
Fläckarna 1 trakten af ryggens 

öfvergång i kroppens sida ordnade 
i nästan reguliera rader. 

Första ryggfenan har i allt, på 
hvar sida 11 fläckar. 

Andra ryggfenan har 3. 
Analfenan har 8. 
DBukfenan har 10. 
Stjertens ena sida, bakom slutet | 

af andra ryggfenan, 38. 

Tänderna, likasom fjällen, 

Se. canieula. 

knappt så bredt som 
högt, på den mot öfverkäken vän- 
da sidan. 

likna i grunden hvarandra hos 

de båda exemplaren af ifrågavarande arter, men de äro större 

hos Scyllium stellare än hos Se. camcula. 



N PT 
Ru 

\ 

EN 

wi = ; 

pe" 

ar 
er 

NY ” 4 nr Re, HR 
PAST er AR 

N 

BT as 

Mn A för 

TN Mat 



43 

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 10. 

Stockholm. 

Berättelse om en geologisk resa genom Skånes och' 

Östergötlands paleozoiska trakter, sommaren 1875, 

inlemnad till Kongl. Vetenskaps-Akademien af 

Sv. LEONH. TÖRNQUIST. 

[Meddeladt den S December 1875. ] 

Med understöd af Kongl. Vetenskaps-Akademien företog jag 

under förliden sommar en geologisk resa i södra Sverige med 

hufvudsakligt syfte att anställa jemförelse mellan der utvecklade 

led af kambriska och siluriska formationen och samtidiga led i 

Dalarne. Då en jemförelse mellan Dalarnes och Vestergötlands 

silurlag redan blifvit genomförd af Dr LINNARSSON !), ansag jag 

mig i första rummet böra besöka Skåne och Östergötland, helst 

en parallel äfven mellan dessa proviusers paleozoiska geologi 

syntes önskvärd. Om tiden medgifvit, skulle resan äfven hafva 

utsträckts till Öland. 

Skane. 

Anda till de senaste aren har kännedomen om Skänes silu- 

riska laeföljd i dess helhet varit ytterst bristfällig ?), och först 

') Jemförelse mellan de siluriska aflagringarne i Dalarne och Vestergötland. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förhandl. 1871. 

Kambriska formationeus led hafva deremot varit fullständigare bekanta. Vi 

ega öfver dem TOoRELLS båda arbeten: Bidrag till Sparagmitetagens geognosi 

och paleontologi (Lunds Univ. Ärsskr. Tom. IV, sidd. 27—29) samt Petri- 

ficata suecana formationis Cambrice (Lunds Univ. Ärsskr. Tom. VI), och 

vidare af NATHORST: Om lagerföljden inom kambriska formationen vid Andra- 

rum. (Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förhandl. 1869). 

Den siluriska literatur öfver Skäne, som varit mig tilleänglig, har ut- 

gjorts af: Hısınger, Anteckn. i Physik och Geognosie, Artikeln Skåne, h. IV, 

2 
N 
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genom LINNARSSONS »Anteckningar från en resa i Skånes silur- 

trakter» (Geol. Fören. i Stockholm Förhandl. Bd. II, N:o 8) har 

en tidsenlig reda börjat bringas i densamma. Mina iakttagelser 

hafva i det hela bekräftat riktigheten af den der uppstälda lag- 

följden; i vissa fall bilda de en fyllnad till LINNARSSONS obser- 

vationer, i andra mera sällsynta gifva de ett något afvikande 

resultat. 

Till en början besökte jag Lunds geologiska museum, af 

hvars paleontologiska samlingar jag genomgick de delar, som hade 

serskild betydelse för ändamålet med min resa. Till detta mu- 

seums föreståndare, Akademie-adjunkten LUNDGREN, står jag i 

största förbindelse såväl för upplysningar beträffande samlingarne, 

som för meddelanden om flera vigtiga lokaler. 

Vid Andrarum uppehöll jag mig omkring en vecka för stu- 

dier af dervarande vackra genomskärningar i vara kambriska lag. 

Då vi emellertid dels redan ega NATHORSTS teckning öfver dessa 

genomskärningar !) samt TORELLS uppställning af de lägre här 

förekommande ledafdelningar ?), dels hafva att vänta en på ytter- 

ligare undersökningar grundad beskrifning öfver Andrarums geo- 

logi, inskränker jag mig här till att nämna en enda omständighet 

af betydelse, som jag ej förut funnit anmärkt. Ofvanpa gra- 

vackeskiffern, och sannolikt beläget inom det bälte, som enligt 

TORELL utmärkes af Paradoxides Wahlenbergi, eller på gränsen 

till det nästföljande, ligger ett kalkartadt lag, som flerstädes 

innehåller svarta fosforitstycken, ganska lika dem, som förekomma 

i Dalarnes oboluskonglomerat, ehuru ej afrundade. Sjelfva berg- 

arten liknar äfven nagot den hårda, korniga, svartgröna eller 

mörkt blågrå kalk, som vid Klittberget träffas tillsammans med 

konglomeratet och äfvenledes är fosforsyrehaltig. Huruvida det 

V, VI och VII. — WAHLENBERG, Svenska jordens bildning. Upsala 1824, 

sidd, 61—66. — E. ERDMANN, Beskrifning öfver Skånes stenkolsförande for- 

mation med karta. Sthm 1872, — LUNDGREN, Om i Skåne förekommande 

bildningar som motsvara brachiopodskiffern i Vestergötland (Geol. Fören. 

Förhandl. Bd. II, N:o 5). — samt LINNARSSONS i texten anförda uppsats. 

!) NATHORST, anf. arb. 

2) TORELL, Petrif. Suec. ete., s. 2, ; 
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ifragavarande laget vid Andrarum är samtidigt med bildningen 

af Dalarnes oboluskonglomerat eller af deri inneslutne fosforit- 

knölar, kan jag i brist pa paleontologiskt material ej afgöra. 

Sannolikt är det senare likväl yngre. I den fosforitförande 

kalken vid Andrarum fann jag fragment af en temligen tjock- 

skalig lingulid, men allt för ofullständiga för att kunna bestämmas. 

Lagbygnaden mellan Simrishamn och Gislöfshammar erbjuder, 

oaktadt sin skenbara enformighet, ganska mycket af intresse. 

Mellan Simrishamn och Brantevik följes stranden af en qvartsrik, 

nagot svafvelkishaltig sandsten, hvilken fortsätter ett stycke 

söder om Branteviks fiskläge. Saväl i södra delen af fiskläget 

som nagot sydligare synas i sandstenen talrika spår af en Psammi- 

ehnites-art, i det hela lik Ps. gigas TOR., men med mindre tydlig 

medelrygg. Som jag ej sett Ps. Gumelii Tor. afbildad, kan 

jag ej säkert bestämma, till hvilken art dessa spår böra hän- 

föras. Något söder om Brantevik utbytes denna sandsten mot 

en annan, lösare och genomsvrängd med talrika fosforitknölar af 

ganska anmärkningsvärd storlek. Den bildar ett lag af be- 

‚gränsad mäktighet och hvilar pa en grön, äfvenledes fosforit- 

förande skiffer, med maskgangar pa klyfningsytorna. Skiffern 

påminner a ena sidan om den gröna skiffern vid Lassaa pa 

Bornholm och å den andra om grävackeskiffern vid Andrarum. 

Utan tvifvel är den eqvivalent med dem. Redan vid första an- 

blicken af den fosforithaltiga sandstenen och dess läge syntes 

mig troligt, att den motsvarade den nyss omtalta fosforithaltiga 

kalken vid Andrarum, och denna åsigt erhöll ytterligare bekräf- 

telse, då den befans omedelbart öfverlagrad af en grå kalk med 

trilobitfragment och Lingula sp., alldeles lik den, som vid An- 

drarum bildar lägsta delen af Paradoxides-Hicksii-bältet TOR. 

och der utgör den fosforitförande kalkens täcklag!). Denna 

?) För jemförelse må anmärkas, att i Englands Menevian group fosforsyre- 

halten stiger i bergarten till 2—4 pet, dä den i öfriga kambriska lag och 

i de undersiluriska t. o. m. Bala i medeltal håller sig vid 0,5 pet och 

ingenstädes öfverstiger 1,5 pet. De stora paradoxidernas skal hafva befunnits 

serdeles fosforsyrerika. Hicks, On the oeeurrence of phosphates in the cam- — 

brian rocks. (Qvart. Journ. of Geol. Soc. vol. XXXI, part. 3). 
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kalk uppträder här pa tvenne punkter, en närmare Brantevik, 

den andra pä ringa afstand fran Gislöfshammar. Förhällandet 

ater mellan den gröna skiffern och den sandsten, som följer 

kusten mellan Simbrishamn och Brantevik, har jag ej kunnat 

iakttaga, men antaglistvis utgör den senare underlag till den 

förra. Af alunskifferstycken, som till stor mängd ligga upp- 

kastade af vågorna på stranden nära Gislöfshammar, synes, att 

denna bergart ute 1 sjön fortsätter strandens lagföljd. Pa den 

tunga, som förenar spetsen af Gislöfshammar med fastlandet, 

tyckes man då böra finna alunskiffer, men der sag jag intet fast 

berg, förr än ytterst på spetsen, der, sasom man kunde vänta, 

ortocerkalk uppträder. Denna är till utseendet något olik den, 

som jag annars sett i Skane, och liknar mera Östergötlands 

lägsta ortocerkalk. I dess lägsta synliga hvarf såg jag ej orto- 

cerer, men väl trilobiter och brachiopod. 

Den bäck eller mindre å, som utflyter ur Tunbyholmssjön 

och utfaller vid Simbrishamn, gör under sitt lopp en följd af 

upplysande profiler. Såväl vid Tunbyholmssjön som utmed 

bäckens öfre lopp träffas lösa stenar af alunskiffer med oienider 

och Agnostus pisiformis Lin. På bäckens högra sida följer, 

sedan man vandrat ett stycke nedat densamma, en rad af ore- 

gelbundet formade höjder, hvilka i sin helhet torde bestå af trapp; 

ett par af höjderna innehålla med säkerhet denna bergart. Kring 

en af dem lågo äfven lösa alunskifferstycken i myckenhet, men, 

såvidt jag såg, utan petrifikat. Först vid Flagabro fann jag 

fasta paleozoiska lag. I bäckens sydöstra arm visar sig till en 

början trapp, men nagot längre ned uppträder alunskiffer. Dennas 

lag studeras dock bäst i den nordvestra armen, der de straxt 

nedanför qvarnen bli synliga och sedan följa bäcken nedåt ett 

ganska langt stycke. De innehålla i mängd Dictyonema flabelli- 

forme EICHW. och tillhöra således alunskifferns yngsta afdelning!). 

Skiffern ligger i det närmaste vågrätt; synes dock, atminstone 

närmast qvarnen, luta svagt åt öster, saledes mot trappen. I 

närheten af båda grenarnas förening utbytes alunskiffern mot en 

!) Jemf. LINNARSSON, Anteckn. fr. en resa i Skåne. 
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på försteningar mycket rik lerskiffer. Deruti erhållas Didymo- 

graptus extensus HALL, D. indentus HALL !), D. affinis NICH., 

Phyllograptus typus HALL, Ph. angustifolius HALL, Tetragraptus 

quadribrachiatus? HALL, allt arter, som känneteckna den undre 

oraptolitskiffern eller, såsom den lämpligen torde kunna benämnas, 

Phyllograptusskiffern. Kontakten mellan lerskiffern och alunskiffern 

har jag ej kunnat iakttaga, hvarföre jag ej heller kan uppgifva, 

huruvida Ceratopygekalk träffas mellan dem eller ej. Annu nagot 

längre ned sänker sig lerskiffern under ortocerkalk med tydlig 

kontaktslinje. Kalkens lägsta hvarf äro tunna och mellanlagrade 

af skiffer. Det lägsta, 4 fot tjocka hvarfvet består af hard, 

ljus kalk med inströdda glaukonitkorn. Den öfvergar snart i 

den mörka ortocerkalken, som i Skäne är sa vanlig. Vid Gard- 

lösa möter äter trapp. 

Innan jag fortgar med beskrifningen af de genomskärningar, 

som sedan följa i samma bäck, anser jag det vara skäl att 

omnämna en lokal, Komstad, som ligger temligen nära den nyss 

beskrifna, och der de geologiska förhallandena vid Flagabro till 

en del upprepas. Ett större och ett mindre stenbrott hafva här 

bearbetats i ortocerkalk. I det större brottet, som genomgår 

kalken till ett djup af inemot 20 fot, stupa hvarfven svagt at 

SSV. De lägsta äro harda och utan mellanslag af skiffer, de 

öfre äro lösare, tunna och skiljda af skifferhvarf. Af petrifikat 

äro Symphysurus palpebrosus DALM., Nileus Armadillo DALM., 

Megalaspis limbata? AnG. samt svårbestämda ortocerer ganska, 

allmänna. Ungefär 40 steg norr om det mindre brottet har en 

brunn blifvit gräfd i skiffer, af hvilken talrika stycken lago 

kringkastade. Jag fann i dem Phyllograptus typus HALL och 

Didymograptus patulus HALL ?), angifvande skiffern såsom en 

Phyllograptusskiffer. Det kan med säkerhet antagas, att den 

här skjuter under ortocerkalken. 

Öfver de genomskärningar, som Jerrestads a an sitt nedre 

lopp mellan Tomarp och Simrishamn skurit genom kambriska 

I\ Om denna art se not ? å sid. 53. 

2) Om denna art se not ! å sid. Da. 
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och siluriska aflagringar, har LINNARSSON lemnat en noggrann 

beskrifning. Såväl för sammanhanget med det följande, som 

emedan ett och annat paleontologiskt tillägg kan göras, vill jag 

i största korthet anföra, hvad jag haft tillfälle att iakttaga, då 

jag med ledning af LINNARSSONS beskrifning: uppgick samma 

profil, vandrande uppat från äns nedre lopp. 

FT den lägsta genomskärningen, ett stycke nedom Jerrestads 

qvarn, synes Phyllograptusskiffer med Didymograptus extensus 

HALL, D. patulus HALL och Phyllograptus angustifolius HALL. 

I de följande profilerna ända till framemot qvarnen återfann 

jag de af LINNARSSON beskrifna förhållandena, först alun- 

skiffer med Dictyonema flabelliforme EICHW., Obolella Salteri 

HoLL, Lins.!) och Dichograptus rigidus? HALL, derefter Phyllo- 

graptusskiffer och sedan samma alunskifferlag, som förekommo 

nedom lerskiffern. De båda sist anförda af Dietyonemaskifferns 

fossil tyckas derstädes, sasom LINNARSSON anmärkt, uppstiga 

"till en något högre niva än Dictyonema. Nära qvarnen öfver- 

lagras alunskiffern i åns venstra sida af en grönbla glaukonit- 

förande kalk, hvilken LINNARSSON anser motsvara Ceratopyge- 

kalken 1 Vestergötland. Bergarten liknar mycket den kalk, som 

i Dalarne bildar ortocerkalkens underlag; men som jag i kalken 

vid Jerrestad ej funnit några fossil, vagar jag icke identifiera 

de båda lagen med hvarandra. Straxt ofvanför denna punkt 

uppträder i åns högre sida ortocerkalk. Beträffande de närmast 

följande genomskärningarne är jag ej fullt säker att hafva ater- 

funnit de af LINNARSSON omnämnda punkterna. Flerstädes fann 

jag rubbade skiffrar, äfvensom kalkstycken, men i de senare 

lyckades jag ej träffa trilobiter. På ett ställe hyste skiffern 

Climacograptus teretiusculus Hıs., Rastrites triangulatus HARKN. 

och Rastrites sp. (närmast lik R. peregrinus BARR.). Hvart 

denna skiffer bör hänföras, vet jag icke; fossilen tyda snarast 

på någon af de öfre graptolitskiffrarne. Ofvanför Jerrestads qvarn 

1) Detta namn använder jag på LINNARSSONS auktoritet, då jag icke sjelt haft 

tillgång till beskrifning öfver arten. Att LINNARSSON och jag afse samma 

art, derom är jag öfvertygad. 
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reser sig utmed åns högra sida en vägg af skiffer med en rik 

fauna af Diplograptus foliaceus MURCH., Climacograptus tere- 

tiusculus Hıs., Dieranograptus Clingani CARR. !), Dicellograptus 

Forchhammeri GEIN. och D. Moffatensis? CARR. ?). Dessa arter 

tillhöra den afdelning, som af LINNARSSON blifvit benämnd mel- 

lersta graptolitskiffern och som efter ett karakteristiskt slägte 

"kan kallas Dicranograptusskiffer. Öfverensstämmelsen mellan 

härvarande skiffern och JOHNSTRUPS undre graptolitskiffer ?) vid 

Leessaa på Bornholm är synnerligen påfallande. Vid ett besök 

förliden sommar på Bornholm fann jag i den nämnda skiffern 

alla de nu anförda graptoliterna utom Dicellograptus Moffatensis. 

I den gröna skiffern med mellanliggande kalkband, som derpå 

träffas vid Jerrestads a, såg jag inga petrifikat. Nästa fasta 

lag, som anträffas, är den härda mörkgrå skiffer med Phacops 

mucronatus BRONGN., som redan af LUNDGREN blifvit iakttagen 

och af honom igenkänd såsom motsvarande Vestergötlands bra- 

chiopodskiffer *). På arter är den här ganska fattig. De genom- 

skärningar, som följa, sedan man gått öfver Hammenhögsvägen, 

förete alla den öfre graptolitskifferns yngre afdelning, Retiolites- 

skiffern. Till en början uppträder en mörk skiffer med sparsamt 

inlagrade mergelbollar. I denna finnas Graptolites priodon BRONN, 

och Gr. testis BARR. I de skifferväggar, som sedan en lång 

sträcka begränsa dalgången, hvaruti an strömmar, fann jag Grap- 

tolites priodon ensam. LINNARSSON anmärker två former af den 

dervarande skiffern, en finkornig och en med gröfre korn. Jag 

har sett dem på ett par ställen vexellagra. Till LINNARSSONS 

beskrifning öfver återstående profiler har jag intet att tillägga. 

I Dr B. LUNDGRENS och Fil. Kandidat TÖRNBERGS säll- 

skap företog jag en exkursion till Röstånga. I byns norra del, 

I) Se föreg. not. 

?) Samma art, som jag tidigare omtalat såsom befintlig i Dalarnes T'rinueleus- 

skiffer jemte Diplograpsus pristis His. Geolog. iakttagelser i Rättviks, Ore 

och Orsa socknar. (Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förhandl. 1872,) sid. 22, not 1. 

Hvad der anföres om arten gäller äfven här. 

3) 'Oversigt over de palseozoiske Dannelser på Bornholm. Kjobenhavn 1874. 

+) Anf. uppsats. 

Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. Årg. 32. N:o 10. 4 
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utmed vägen, som leder till Ask, går brachiopodskiffer i dagen, 

stödd mot trapp. Åfven denna lokal är beskrifven af LUND- 

GREN 1). Faunan är här artrikare än vid Jerrestads a, men i 

följd af bergartens hårdhet äro petrifikaten svåra att utarbeta 

1 bestämbart skick. Jag fann här Phacops mucronatus BRONGN., 

Calymmene tuberculata BRÖNN., arter af slägtena Trinucleus, Li- 

chas och Forbesia (möjligen F. brevifrons ANG.), Leptena seri- 

cea S.S., Leptena sp., Orthis sp., samt gasteropod och ortocerer. 

LUNDGREN anför äfven Chirurus punctatus? ANG. och Phacops sp. 

Den bäck, som i nordlig riktning genomströmmar Röstånga 

by, har der samt sydligare nedskurit flera profiler. I sjelfva byn 

utgöres bergarten af vexlande trapp- och qvartsitmassor, men 

längre 1 söder vidtager lerskiffer med graptoliter. Denna tillhör 

allestädes, der jag sett den, Retiolitesskiffern. Da man följer 

bäcken i sydlig riktning, visar sig först en svartgrå skiffer med 

otydliga graptoliter. Närmare Röstånga qvarn är en hard mörk 

skiffer med Graptolites convolutus Hıs.; sedan följer en ljusare, 

innehållande Retiolites Geinitzianus BARR. samt mycket fina 

graptolitstycken, som möjligen äro ändar af Gr. proteus BARR. 

Invid qvarnen stå höga väggar af mörk, finkornig, hård skiffer 

med Graptolites convolutus, Gr. priodon BARR. och Retiolites 

Geinitzianus. Bergarten pa senare stället liknar mycket berg- 

arten i de mergelbollar, som finnas inströdda i graptolitskiffern 

vid Stygforsen i Dalarne. Ingenstädes eljest i Skane har jag 

heller påträffat Retiolites Geinitzianus, som är sa allmän i Da- 

larnes motsvarande skiffer. I bäckens högra sida uppträder något 

längre i söder en trappgang, och intill denna lägger sig en hard, 

srofkornig skiffer, närmande sig till utseendet den grofkorniga 

skiffern mellan Jerrestad och Tomarp. Deruti synas blott otyd- 

liga exemplar af Graptolites convolutus. Hela skiffermassans 

mäktighet måste här vara ganska betydande. 

En af de intressantaste silurlokaler i Skåne är utan fråga 

den mellan Sularp och Sandby, der en liten bäck, som under 

denna sträcka går i ostlig riktning, framskurit en följd af genom- 

2) Anf. uppsats. 
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skärningar. Öfver dessa utgaf jag 1865 en akademisk afhand- 

ling: »Geologiska iakttagelser öfver Fagelsängstraktens under- 

siluriska lager». Da denna skrefs, voro de siluriska skiffrarne i 

vårt land så litet utredda, att någon jemförelse med samtidiga 

svenska bildningar ej var möjlig. Lika litet lät någon lagföljd 

uppställa sig på grund af öfverlagringar, då sådana nästan ingen- 

städes äro synliga. Först vid undersökningen af de gjorda sam- 

lingarne, som företogs långt från orten, framgick, att lerskiffrar 

från olika åldrar här förefunnos. Snart uppgaf jag dock tanken 

att annorlunda än antydningsvis behandla skiffrarnes ålder i detta 

häfte, som märktes med siffran I, och inskränkte mig till att 

beskrifva genomskärningarne och en del af den funna faunan, 

med afsigt att, efter förnyad granskning på stället, i ett andra 

häfte söka utreda de förhållanden, som då maste lemnas å sido. 

Sådana granskningar företogos under ett par följande år, men 

som mina studier snart riktades åt ett annat håll, uppsköts tills 

vidare behandlingen af Fågelsångstraktens geologi. LINNARSSON 

har i den anförda uppsatsen sökt med ledning af nu kända för- 

hållanden, närmare bestämma aldern af de här förekommande 

skiffrarne. Under de dagar, jag förliden sommar uppehöll mig 

vid Fagelsang, hindrades undersökningen i hög grad af ett ihål- 

lande hällregn, hvarigenom en del skiffer blef alldeles ohand- 

terlig; dock hade jag tillfälle göra några observationer, hvilka 

icke i allt öfverenstämma med LINNARSSONS. Då i det följande 

hänvisas till en profilteckning, som åtföljde min äldre afhandling, 

meddelas här en förminskad bild af densamma. 

Alunskiffern vid Sandby (a) visar den egenheten, att orstens-, 

bollar med Acerocare ecorne ANG. ligga pa en högre nivå 

än den egentliga Dictyonema-skiffern. Enligt ANGELIN (Pal. 
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Scand.) träffas här äfven Olenus gibbosus ANG.1). I Östergöt- 

land tillhör åter Olenus gibbosus äldre lag. Da icke heller i 

Skåne förhållandena vid Sandby nagorstädes — såvidt bekant — 

upprepas, ej ens vid det närbelägna Fagelsang, kräfves här nog- 

grannare utredning. Skulle möjligen vid Sandby finnas en hit- 

tills ej anmärkt förkastning? Nästa genomskärning, som jag 

kunde iakttaga, var den med c betecknade. Då jag ansett dess 

skiffer »möjligen» äldre »än den vanligen till Llandeilo-formationen 

hänförda lerskiffern», är LINNARSSON mest benägen att räkna 

den till Dieranograptusskifferns högre del. Det är ganska möjligt, 

att så är; dock känner jag intet bestämdt skäl dertill. Jag 

fann i den Climacograptus teretiusculus Hıs. och en Didymo- 

graptus-art, som med svårighet låter skilja sig från D. patulus 

HALL. Något exemplar af Coenograptus har jag ej funnit mer 

än det enda, jag aftecknat i min nämnda afhandling ?). I likhet 

med LINNARSSON anser jag sannolikast, att laget vid d ligger 

under ortocerkalken, och redan vid nedskrifvandet af min tidi- 

gare afhandling lutade jag at den asigten. LINNARSSON an- 

märker beträffande min beskrifning af denna punkt, att jag ej 

antydt, att dess fauna specifikt skiljer sig från de andra genom- 

skärningarnes. Förhållandet är emellertid, att en mycket liknande 

fauna återfinnes ofvanpå ortocerkalken och nödsakar så till en 

från LINNARSSONS något modifierad asigt om Phyllograptus- 

skiffern. De arter, som träffas vid d, äro Climacograptus tereti- 

1) Sjelf fann jag inga exemplar af denna art. Till en början trodde jag visser- 

ligen, att en del här funna stjertsköldar, som till formen liknade dem af 

Olenus gibbosus och hade liksom dennes 7 leder på rachis, också borde föras 

till denna art, oaktadt jag ej såg de för densamma betecknande sidotaggarne: 

men jag har sedan öfvertygat mig, att de ej ens tillhöra slägtet Olenus, utan 

sannolikt Acerocare. 

Den art, jag beskrifvit och aftecknat såsom Dendrograpsus gracilis HALL, 

tillhör tydligen slägtet Coenograptus (= Helicograptus). Beträffande den 

lemnade figuren har jag att rätta en oriktighet, som uppkommit derigenom 

att det blad, som lemnar förklaring öfver figurerna, trycktes i stor hast, 

sedan den öfriga afhandlingen var färdig. Den förstorade bilden med tydliga 

celler är ej tagen efter exemplaret från punkten c utan efter en gren från 

d, hvilken jag, såsom af texten synes, antog höra till samma art. Om detta 

antagande var riktigt, kan jag ej nu afgöra, då jag ej eger qvar originalet 

till hufvudfiguren. 

NN 
— 
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usculus, Didymograptus patulus HALL !), D. indentus HALL ?), 

Phyllograptus typus HALL, samt en smal, langcellig, sannolikt 

grenig graptolit. Undersökes åter faunan i det lag g, som i 

Fägelsangs kalkbrott omedelbart hvilar pa ortocerkalk, utgöres 

den af Olimacograptus teretiusculus, Didymograptus bifidus HALL, 

Phyllograptus typus och den smala, längeelliga graptoliten, så- 

ledes i det närmaste af samma arter som vid d. Den egentliga 

Dieranograptusskiffern uppträder först något högre upp i den 

större bäcken. Diket mellan denna bäck och Fågelsångs kalk- 

brott var nu nästan igenvalladt, i följd hvaraf obetydligt der 

var att se. Tydligen är det den öfversta delen af alunskiffern, 

som här förekommer, och möjligen finnes äfven en del af Phyllo- 

graptusskiffern. Den srabla kalk, som jag en gang nämnt såsom 

här befintlig, skulle då motsvara den kalk, som vid Jerrestad 

skiljer dessa båda lag. Jag återfann den ej i somras. I alun- 

1) Den art, jag i Geolog. Iakttagelser öfver Fägelsängstraktens undersiluriska 

lager (Lund 1865), benämnt Didymograptus virgulatus BECK, är såsom LIN- 

NARSSON antagit (anf. arb. sid. 256) identisk med D. hirundo SALT., hvilken 

åter, enl.. NICHOLSON (On the british species of Didymograpsus. Ann. and 

Mag. of Nat. hist. vol. 5. N:o 29), sammanfaller med D. patulus Harr. Ehuru 

jag fortfarande tror, att Beck med namnet D. virgulatus från början afsett 

ifrågavarande art, fast namnet sedan bortblandats, har jag i texten användt 

det namn, hvarmed arten nu brukar betecknas. LINNARSSON anmärker, att 

min figur af arten ej fullt öfverensstämmer med D. hirundo Sat. Det är 

sant, att de ganska omsorgsfullt utförda teckningarne till min afhandling ej 

blifvit vid litografieringen troget återgifna, dock bör beträffande denna art 

nämnas, att icke fullt plattryckta exemplar ganska nära likna den lemnade 

afbildningen. Mer än en art har jag ej haft för mig vid beskrifningen. 

Exemplaren från Flagabro äro osäkra. 

Vid Fågelsång förekomma tre stämgaffellikt förgrenade Didymograptus-former, 

hvilka jag i min anförda afhandling hänfört under Didymograptus Murchisoni 

Beck. De flesta engelska författare anse dem som skiljda arter. Jag har i 

» 
— 

texten anfört dem med den begränsning mellan arterna, som HOPKINSON 

framstält i »Description of the graptolites of the Arenig and Llandeilo Rocks 

of St. Davids (Quart. Journ. of Geol. Soc. vol. XXXI, part 3) hvilken icke 

alldeles sammanfaller med andra författares. HoPrkınson anmärker dock om 

dessa former, att de äro mycket närstående och att mellanformer finnas, samt 

tillägger: »It may consequently be found necessary at some future date to 

groupe them all in a single highly variable species». Jag har emellertid upp- 

fört de skånska formerna såsom skiljda, emedan de ej hittills funnits till- 

sammans och emedan de möjligen i Skåne, liksom i England, tillhöra olika 

nivåer. 
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skiffern vid den lilla bäck, som fran kalkbrottet strömmar ned 

i den större bäcken, har jag utom Öbolella Salteri HoLL, Lins., 

tidigare trott mig se en Didymograptus, den enda punkt, der jag 

funnit detta slägte representeradt i alunskiffer. Att de ler- 

skifferväggar, som ofvan de båda bäckarnes förening sta reste 

utmed den större bäckens södra sida, tillhöra Dieranograptus- 

skiffern, framgar af LINNARSSONS undersökningar. Jag kunde 

blott föga undersöka der. Allestädes fann jag Climacograptus 

teretiusculus; vid © dessutom Diplograptus foliaceus MURCH., 

Didymograptus Murchisoni BECK och D. sp. (mycket lik D. pa- 

tulus HALL); mellan 7 och ! mest lingulider samt vid den senare 

punkten en Graptolites (i inskr. betydelse). Beträffande den 

hårda skiffern med Orthis, synes mig ej sa afgjordt, att den bör 

hänföras till Trinucleusskiffern. Orthis argentea His. från Da- 

larne liknar ej fullt Fagelsangsarten, hvilken åter vid L&ssaa 

på Bornholm träffas tillsammans med Dicranograptusskifferns 

graptoliter. Skiffern vid m hade jag ej tillfälle att närmare 

iakttaga; den tillhör enligt LINNARSSON snarast öfre graptolit- 

skiffern. 

De yngre graptolitskiffrarne äfvensom ortocerkalk uppträda 

flerstädes i Skåne. Ortocerkalken företer i allmänhet samma 

utseende som vid Komstad. Beträffande Dieranograptusskiffern 

och de yngre graptolitskiffrarne lemna öfriga ställen, der jag sett 

dessa lag, så godt som inga upplysningar utöfver hvad som redan 

blifvit nämndt. Faunan är 1 det hela allestädes densamma; vid 

Tågarp träffas dock Cardiola interrupta Sow. i Retiolitesskiffern 

tillsamman med de graptoliter, som äro vanliga i denna. Upp- 

lysande öfverlagringar har jag blott sett vid de nu beskrifna 

lokalerna; dock bör anmärkas, att jag ej besökt Nyhamn, der 

enligt LINNARSSON den undre afdelningen af öfre graptolitskiffer 

hvilar på brachiopodskiffer. 

Redan vid redogörelsen för lagen vid Flagabro, visade det 

sig, att Didymograptus geminus Hıs. (i inskränkt betydelse), 

af LINNARSSON ansedd såsom karakteristisk för lägsta delen af 

Dicranograptusskiffern, anträffas i lag, som ovilkorligen bade i följd 
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af läge och fauna maste föras till Phyllograptusskiffern; och af 

beskrifningen öfver Fägelsängstrakten framgår, att det lag, som 

af LINNARSSON räknas till Dieranograptusskifferns lägsta del, 

ehuru liggande öfver ortocerkalken, dock ej kan gerna afskiljas 

från Phyllograptusskiffern, om man fäster tillbörlig uppmärk- 

samhet vid de faunistiska förhållandena. Denna skiffer kommer 

sålunda vid Fågelsång att omsluta ortocerkalken både nedtill och 

upptill; ortocerkalken blir ett mellanlag i densamma. Om för- 

hällandet är sadant äfven annorstädes i Skåne, vet jag ej; men 

der jag sett Skånes ortocerkalk, har den haft jemförelsevis ringa 

synlig mäktighet !). Phyllograptusskifferns läge i Skane, eller 

atminstone vid Fägelsang, påminner da om läget af den grå 

ortocerkalken i Dalarne, hvilken så väl uppat som nedåt be- 

gränsar den röda ortocerkalken. Deraf följer icke, att Phyllo- 

graptusskifferns bildningstid alldeles sammanfaller med den grå 

ortocerkalkens; men jag anser högst sannolikt, att Dalarnes 

ortocerkalk i sin helhet i Skåne motsvaras af Phyllograptusskiffern 

tillsammans med den der vanliga mörka ortocerkalken. 

Vid uppställandet af lagföljden inom ett mindre område, 

der de geologiska bildningarne uppträda likformigt, kan det 

naturligtvis vara fullt riktigt att upptaga de vexlande kalk- och 

skifferaflagringarne såsom skiljda led; men vid en jemförelse 

mellan skiljda områden far ej lemnas ur sigte, att kalk- och 

skifferbildningar fortgå samtidigt på olika ställen. Då nu de 

undersiluriska skiffrarne hufvudsakligen innesluta graptoliter, under 

det tidens öfriga fauna företrädesvis inbäddats i kalk, komma 

kalklag och graptolitskiffrar att bilda tvenne ej blott petrografiskt, 

utan äfven paleontologiskt skiljda jemnlöpande serier af led, 

mellan hvilkas successiva faunor man, trots olikheten, måste söka 

finna samtidighet. Detta blir möjligt derigenom, att, om också 

de båda bildningarne någongång under längre tid fortgå på hvar 

1) WAHLENBERG berättar (anf. arb. sidd. 63, 64), att kalken mellan Kronevall, 

Tåstarp, Listarum och Tomarp blifvit genombruten till »många hundra fots 

djup», utan att man nått dess botten. Om detta förhållande eger jag ingen 

annan upplysning. 
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sitt begränsade område, de också ej sällan på mångfaldigt sätt 

gripa in i hvarandra och så lemna hållpunkter för jemförelse. 

Följden af våra siluriska kalklag och af deras faunor blef redan 

tidigt i sina grunddrag känd genom ANGELINS för Sveriges geologi 

epokgörande arbete, Pal&ontologia Scandinavica; graptolitskiff- 

rarne började först senare studeras, och har LINNARSSON vid 

deras utredning inlagt stor förtjenst; dock har man allt för 

mycket intvingat skiffrarnes bildning 1 mellantider mellan kalk-. 

afsättningar. Skåne är ett land, i hvilket skifferbildning, blott 

sällan afbruten, synes hafva fortgatt genom hela silurtiden. 

Dicranograptusskiffern synes mig så böra till en del identi- 

fieras med Dalarnes och Östergötlands cystidekalk. Bevis derför 

lemnar lagföljden vid Lessaa, der Dicranograptusskiffern intager 

alldeles samma plats mellan ortocerkalk och Trinucleusskiffer som 

cystidekalken innehar 1 Dalarne och Östergötland 1). Att Lin- 

NARSSON i Skäne funnit fossil tillhörande Chasmopskalken, stri- 

der på intet sätt mot en sadan uppfattning. Dess lag kunna 

tydligen uppträda på hvilken nivå som helst inom en formation, 

hvars utvecklingsperiod sammanfaller med Chasmopskalkens. 

Häraf far man dock ej taga för afgjordt, att cystidekalkens 

öfre gräns motsvaras af Dicranograptusskifferns öfre gräns i 

Skåne. Det är nämligen ganska möjligt, att detta leds öfre del 

i Skåne äfven representerar en större eller mindre del af Trinu- 

cleusskiffern, såsom denna begränsats i Dalarne. Af de två 

graptolitarter, Diplograptus pristis Hıs. och Dieranograptus Moffa- 

tensis? CARR., som ganska allmänt träffas i Dalarnes Trinucleus- 

skiffer, tillhör åtminstone en, om ej båda, den skånska Dicrano- 

graptusskiffern. En del af detta lags fauna fortlefde således in i 

Trinucleustiden. Att då med säkerhet uppdraga en gräns mellan 

den del af Dicranograptusskiffern, som motsvarar cystidekalken, 

och den del, som möjligen tillhör Trinucleusskifferns ålder, blir 

först utförbart, der trilobiter eller andra ledande djurformer upp- 

träda jemte graptoliterna. På Bornholm, der Trinucleusskiffern 

visar sig i mycket tydliga lag, är denna gräns lättare bestämd. 

1) Jemf. JoOHNSTRUP. anf. arb. 
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De öfre graptolitskiffrarne i Dalarne hafva sin gifna eqvi- 

valent i Skånes öfre graptolitskiffrar, eller kanske rättare, i 

hufvudmassan af dem. Jag har för ett par år sedan sökt visa, 

att den s. k. öfre graptolitskiffern i Dalarne bilda tvenne skiljda 

led med olika faunor !). LINNARSSON hade redan tidigare upp- 

märksammat dessa faunor, ehuru han fortfarande hänförde dem 

till samma formationsled ?). I Skåne har jag sjelf blott sett det 

yngsta af dessa led, men af LINNARSSONS citerade uppsats synes, 

att brachiopodskiffern vid Nyhamn öfverlagras af en lerskiffer, 

innehållande den fauna, som tillhör det äldre ledet 3). Salunda 

träffas båda leden i Skåne, och att döma af hvad man hittills 

har sig bekant, äro deras faunor här lika väl skiljda som i Da- 

larne. Då detsamma äfven är fallet i Östergötland, finnes till- 

räckligt skäl till den svenska öfre graptolitskifferns delning i 

tvenne led, ett äldre, Lobiferusskiffer, som mera sluter sig till Di- 

cranograptusskiffern och karakteriseras af Graptolites lobifer 

M’Coy, Gr. sagittarius Hıs. och Diplograptus palmeus BARR., 

samt ett yngre, Retiolitesskiffer, med Graptolites priodon BRONN 

och Retiolites Geinitzianus BARR. sasom mest utmärkande fossil. 

Af kända petrifikat äro blott Graptolites convolutus His. och 

Lept®na sericea S. S. gemensamma för bada®). I England 

!) Om Siljanstraktens paleozoiska formationsled. (Öfvers. af K. Vet.-Akad. För- 

handl. 1874,) sid. 22 o. följ. 

2) Jemf. mellan de silur. aflagr. i Dal. o. Vestergötland. 

3) Det förtjenar närmare undersökas, huruvida det äldre laget möjligen äfven 

uppträder vid Röstänga. 

Nya benämningar på vara graptolitförande ‚skiffrar äro redan af den grund 

önskvärda, att de nu hos oss brukliga till en del äfven användas i Norge 

och Danmark, men ej på motsvarande lag. Den svenska mellersta grap- 

tolitskiffern motsvarar Bornholms undre och Norges öfre graptolitskiffer. 

Skola fyra graptolitförande skiffrar urskiljas, blir en annan beteckning för 

dem alldeles nödvändig. Jag har i det föregående derför föreslagit en annan 

nomenklatur. De använda namnen sammanställas här med de äldre beteck- 

ningarne. 

Phyllograptusskiffer............... Undre graptolitskiffer 

Dicranograptusskiffer ............ Mellersta graptolitskiffer 

Lobiferusskiffer 

en 

oe 

4 

Se Öfre graptolitskiffer. 
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skiljas Coniston mudstone och Coniston flags, ehuru petrografiskt 

likartade, på nästan samma paleontologiska grunder !). 

Bildningen af Retiolitesskiffern har dock kanske i Skåne 

varat längre tid än i Dalarne och äfven omfattat den tid, under 

hvilken Siljanstraktens Leptenakalk afsattes; enär, hvad LIN- 

NARSSON anmärkt, denna skiffer i Skåne uppåt sannolikt möter 

lag, som torde tillhöra öfversiluriska systemet ?). Å andra sidan 

måste början af Leptenakalkens daning förläggas till en tidi- 

gare epok än den, da dess lägsta del i Dalarne bildades. Dess 

rika djurverld har, tydligen förebadad af brachiopodskifferns 

artfattigare fauna, efter all sannolikhet utvecklats i för oss 

främmande trakter ?) samtidigt med de öfre graptolitskiffrarnes. 

Ar det nu gjorda antagandet riktigt, sammanknyter Skänes 

Retiolitesskiffer samma bildning i Dalarne med de böhmiska 

sraptolitförande lagen. i BARRANDES étage E. e. I. Ä ena sidan 

tala alla skäl derför, att dess bildning i Skane börjar temligen nära 

samtidigt med motsvarande skifferafsättning i Dalarne, a andra 

sidan fortgår samma bildning i den förra provinsen sa länge, att 

den der kan betecknas sasom bas för öfversiluriska systemet 

likaväl som i Böhmen, under det i Dalarne en kalkafsättning af- 

slutar dervarande undersiluriska formation ?). 

u. 

Ostergötland. 

Da jag vid mina exkursioner i Östergötland fullföljde samma 

plan som förut i Skåne, afsago undersökningarne mindre en 

geologisk beskrifning öfver provinsens paleozoiska område än en 

jemförelse mellan dervarande äldre lagföljd och den kända sam- 

tida lagföljden annorstädes i Sverige och serskildt i Dalarne. 

Vid framställningen af de slutsatser, till hvilka jag kommit i 

I) NICHOLSON, On migrations of the graptolites. (Quart. Journ. of Geol. Soc. 

vol. XX VIII. part 3.) sid. 226 med not. 

2) Anteckn. från en resa i Skånes silurtrakter, sid. 271 och 283. 

3) Man kommer härvid kanske närmast att tänka på länderna öster om Skandi- 

navien. 

4) Jemf. Törnavıst, Om Siljanstraktens paleozoiska formationsled, sid. 23 o. följ. 

De der gjorda slutsatserna stå i full öfverensstämmelse med ofvanstående 

antagande. \ 
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detta hänseende, kunde jag kanske fatta mig kort nog, men da 

sa godt som intet under senare tider blifvit offentliggjordt om 

Östergötlands geologi !), tror jag mig nagot fullständigare, än 

annars varit nödigt, böra redogöra för mina iakttagelser, huru 

ofullständiga de än ma vara såsom bidrag till kunskapen om 

detta landskaps paleogeologi. 

En stor del af de nu granskade lokalerna hade jag redan 

tidigare besökt; för upplysning om andra står jag i tacksamhets- 

skuld till Dr J. A. WALLIN, som förut genomrest trakten för 

uppsökande af fosforithaltiga bergarter. 

Åt de kambriska sandstenarne kunde jag blott egna en flygtig 

uppmärksamhet, hvarför jag här i ett sammanhang anför det 

obetydliga, jag har att säga om dem. Utmed Vetterns strand, 

ungefär 13 mil norr om Motala, ligga tjocka hvarf af en tät grå 

eller något i rödt stötande sandsten, ej olik den, som brytes i 

Orsa, men betydligt qvartsrikare. Vid Lemunda och några 

ställen i granskapet brytes stenen för bearbetning. — Mellan 

Näs bro och Husbyfjöl har i södra stranden af Motala ström 

sandsten i ringa mängd brutits. Den ligger i tydliga hvarf, 

skiljda af gråwackeskiffer, hvilka på sina ytor visa spår af 

maskar samt Cruziana dispar LiNs. Laget tillhör således Eo- 

phytonsandstenen. I granskapet lär alunskiffern finnas fast. — 

I närheten af Omberget träffade jag lösa block, af grofkornieg. 

qvartsrik sandsten, innehållande en lang smal Lingula, meren- 

dels blott i fragment. Det fasta lagets plats är mig obekant. 

Under sträckan mellan Vettern och Roxen omgifves Göta 

kanal pa bada sidor af kambriska och siluriska lag. Norrut 

stöta dessa, pa föga afstand fran kanalen, till urberget; söderut 

förbreda de sig deremot under Östgötaslätten. Da man före- 

trädesvis i omradets norra del har att söka profiler, ehuru sällan 

!) Den literatur om Östergötlands geologi, som stått mig till buds, inskränker 

sig till följande arbeten: HısınGEr, Anteckningar ete. h. V, VI och VII; — 

WAHLENBERG, Om svenska jordens bildning, sidd. 47—50; — TorzıLL. Om 

Sparagmitetagens geognosi och paleontologi sid. 25; -— samt en uppsats öfver 

Östergötlands geologi af A. BE. ERDMANN, införd i THAaMs Beskrifning öfver 

Linköpings Län; Stockholm 1851, sidd. 45 —66. 
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af flera på hvarandra följande lag, inskränkte jag mina exkur- 

sioner under sommaren hufvudsakligen till denna del. Bristen 

på mindre vattendrag, hvilka eljest så ofta genomskurit våra 

paleozoiska berg, är här serdeles anmärkningsvärd, och öfver- 

lagringar måste nästan uteslutande sökas i stenbrotten. 

Vid Knifvinge, ungefär 1 mil nordvest från Bergs gästgif- 

varegård, har ett ganska vidsträckt alunskifferbrott nedbrutits. 

Lagen der intaga ett läge, som på de flesta punkter blott litet 

afviker från det horisontala. Upptill hvilar ofvanpa alunskiffern 

ett täcke af kalk, hvars tjocklek mellan skiffern och de öfver- 

liggande lösa jordarterna vexlar mellan 3 och 8 fot. Dess färg 

är i det hela ljusgrå med en grön skiftning. De lägsta hvarfven, 

som äro glaukonitförande, innehålla temligen allmänt en Orthis-- 

. art. Från sjelfva alunskiffern skiljas de af en grön, plastisk, 

lerlik massa af några tums tjocklek. I de öfre hvarfven till- 

komma trilobiter, tilltagande i mängd uppåt. Da jag är nästan 

obekant med den typiska Ceratopygekalken, kan jag ej f. n. 

afsöra, om de lägsta kalkhvarfven böra föras dit, helst jag ej 

säkert kunnat bestämma nagot af de trilobit-pygidier, som före- 

komma i dem. Deremot anser jag otvifvelaktigt, att dessa gröna 

kalkhvarf hafva sin motsvarighet i den lika färgade glaukonit- 

förande kalk, som i Dalarne öfverlagrar Oboluskonglomeratet 

och utgör ortocerkalkens bas. Den omedelbart under den nyss 

omtalta gröna lermassan liggande alunskiffern innehåller talrika 

exemplar af Dietyonema flabelliforme EICHW., bäst synliga på 

stycken, som någon tid varit utsatta för vittring. Tre till fyra 

fot under skifferns öfre yta ligger ett orstensband, i hvilket 

Peltura scarabeoides WAHL. och Spherophthalmus alatus BOECK 

utgöra faunans hufvuddel. I skiffern äro trilobiter i allmänhet 

sällsynta; dock träffas Sph&rophthalmus alatus äfven mellan det 

öfversta orstensbandet och det närmast lägre. I det andra or- 

stenslaget åter har jag ej funnit bestämbara petrifikat. Detta 

lag ligger ungefär 4 fot under det öfversta och skiljes genom 

ett något mäktigare skifferlag från det tredje orstensbandet, som 

bildar bottnen i en stor del af brottet. Agnostus pisiformis 
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LIN. och Eurycare latum BoEcK äro der allmänna. Från skiffer- 

brottets ena hörn har ett djupt dike blifvit gräfdt, i hvars när- 

het lagen luta sa, att man kan följa lagbyggnaden något djupare 

ned. Agnostus pisiformis träffas redan, der Eurycare ännu ej 

uppträdt. Något längre ned underlagras alunskiffern af ett flera 

fot mägtigt lerskifferlag, 1 hvilket endast en lingulid anträffades, 

men denna till sa stort antal, att den ofta alldeles täckte skiffer- 

ytorna. Lerskiffern åter hvilar pa en grå, seg kalk med Acrotreta 

sp. och lingulider samt fragment af stora trilobiter, tätt samman- 

packade. Jag fann nästan uteslutande thoraxleder, hvilkas 

ornering och form likna ett par Selenopleura-arters. Det är 

möjligt, att detta lag motsvarar Andrarumskalken. Dess mäg- 

tighet är ej stor och det öfverlagrar ånyo alunskiffer, hvilken 

jag dock ej kunde undersöka i följd af ras fran högre liggande lag. 

Vid det närbelägna Sjögestad har brytningsarbete nyligen 

börjats i en höjd med alunskiffer. Skiffern lutar omkring 30” 

at NV. Som brottet åter drages mot NO komma allt äldre lag 

att genomskäras. Vid mitt besök på platsen hade Olenus- 

bältet genombrutits, och arbetet pågick i det lerskifferlag med 

Lingula, som vid Knifvinge ligger under detta bälte. Lösa 

stenar af den ännu äldre grå kalken med granulerade trilo- 

biter lago kringströdda pa marken. Om brytningen fortsättes 

efter den tilltänkta planen, bör detta lag snart vara genom- 

gänget, hvarefter man kan hoppas här fa kännedom om Öster- 

götlands äldre alunskiffrar, hvilka annars, så vidt jag vet, ingen- 

städes ligga blottade. | 

Lagföljden vid Pålsterps stenbrott, nära Roxens strand, liknar 

mycket den vid Knifvinge, men hvarfven äro mer böjda och 

vridna. Närmast under den lösa jordbetäckningen ligger en ljus- 

grön, delvis glaukonitförande kalk, men temligen rubbad, så att 

jag ej säkert vågar uppgifva den såsom fast. Dictyonema fann 

jag ej i den fasta skiffern, men dess förekomst i lösbruten sten 

vittnar om dess närvaro. I det öfversta orstenslaget träffas, 

jemte en Orthis-art, Peltura scarabzoides WAHL. och Spheroph- 

thalmus alatus BoECK. Denna senare återfinnes i det andra 
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orstenslaget, som tydligen motsvarar det andra orstenslaget vid 

Knifvinge. Ett tredje orstensband ligger 10—15 fot under det 

första och innehåller Agnostus pisiformis LIN., här tillsammans 

med Olenus gibbosus WAHL. och Lingula sp. Ännu något dju- 

.pare anträffas ett fjerde orstensband, i hvilket jag ej fann några 

| petrifikat. Derunder ligger lerskiffer med lingulider. Längre nedåt 

kunde lagbygunaden ej följas. 

Vid Berg brytes ortocerkalk i tvenne brott, ett pa södra. 

och ett pa norra sidan om kanalen; det norra brottet är det 

största. Jag kom blott att egna kort tid at dess studium. 

Öfverst är stenen rödbrun och ligger i tjocka bankar; längre 

nedåt blir den gråaktig och mera tunnhvarfvig samt mellanlagrad 

af skifferlameller; djupast ned närmar den sig till utseendet 

den kalk, som vid Knifvinge och Palstorp ligger öfver alun- 

skiffern. I den mellersta delen träffas Nileus Armadillo DALM. 

samt talrika exemplar af slägtena Ptychopyge och Megalaspis. 

Faunan för öfrigt tyckes vara jemförelsevis fattig. 

Pa södra sidan om Göta kanal ligger vid Skarpåsen ett 

Ljung tillhärigt kalkbrott. Dess djup från kalkens öfre yta till 

brottets botten kan anslås till 15 fot, men från bottnen har ett 

schakt ytterligare nedsprängts 14 fot. Hvarfven ligga nästan 

horisontelt. I schaktet, som vid mitt besök var vattenfyldt, 

träffades hufvudsakligen grå kalk, som doek ej blifvit genom- 

bruten. Bergarten i sjelfva brottet är röd ortocerkalk, här och 

der vexlande med blågrå tunnare hvarf. Nedtill innehåller denna 

lituiter och ortocerer i temligen stor mängd, bland hvilka Or- 

thoceras commune WAHL. och OÖ. vaginatum SCHLOTH., äro all- 

männast. I de öfre röda hvarfven är faunan pa vissa punkter 

synnerligen rik. Jag fann der Euomphalus qualteriatus SCHLOTH., 

Chirurus sp., Pliomera Fischeri EICHW., Phacops sclerops DALM., 

Asaphus expansus LIN., Niobe frontalis ANG., Agnostus trinodus 

SALT. var.!), Primitia sp. I lösbruten sten, som sannolikt till- 

') Till den typiska Agnostus trinodus SALTER, sådan denna finnes afbildad i 

Memoirs of the Geological Survey, dec. XI, pl. 1, sluta sig tvenne former, 

skiljda sinsemellan och från hufvudformen genom längden af pygidiets sista 
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hört samma del af laget, sågs Megalaspis gigas ANG. En egen- 

domlighet är den ringa storleken af en del här förekommande 

petrifikat. Asaphus expansus, Pliomera Fischeri och Niobe fron- 

talis erhöllos i tumslanga exemplar. Afven förtjenar anmärkas, 

att flera af de anförda arterna annars bruka träffas i grå kalk, 

såväl Östergötland som i Dalarne. 

- Längre vesterut brytes åter ortocerkalk utmed kanalen vid 

Kungs-Norrby. Kalken arbetas här i flera sammanhängande 

brott och visar i det hela en stupning af omkring 10” åt S. eller 

SV. Om jag rätt uppfattat lagbyggnaden här, ligger öfverst 

orå kalk, synlig i det sydligaste stenbrottet. Deruti erhållas, 

utom ortocerer, talrika exemplar af Illenus crassicauda WAHL., 

Asaphus expansus LIN. och Symphysurus palpebrosus DALM. 

I lösbrutna stenar från samma brott har jag dessutom tagit 

. Orthis calligramma DALM., Nileus Armadillo DALM., Megalaspis 

rudis ANG., Ptychopyge angustifrons DALM. m. fl. asaphider. 

I brottet närmare kanalen är kalken, som synes vara äldre än 

den förra, till färgen brungra. Jag fann i den inga trilobiter. 

Från det lägsta brottets botten har en borrning företagit till 

ganska stort djup, utan att kalklaget genomborrats. Om berg- 

artens beskaffenhet i öfrigt uti borrhalet har jag ej erhållit någon 

upplysning. 

Emellan Kungs-Norrby och Husbyfjöl ligga på båda sidor 

om kanalen hopar af lösa alunskifferstycken och orstensbitar. 

Jemte block med Olenuszonens petrifikat, såsom Olenus gibbosus 

WAHL., Parabolina spinulosa WAHL., Agnostus pisiformis LIN. 

och Orthis lentieularis DALM., träffas andra, som innehålla 

Agnostus levigatus DALM., hvilken i Vestergötland, enligt LIN- 

NARSSON, intager en lägre nivå. Att alunskiffer brutits ur fast 

rachisled. Den ena formen, beskrifven och aftecknad af LINNARSSON (Om 

Vestergötlands kambriska och siluriska aflagringar, K. Vet.-Akad. Handl. 

1869) har denna led kortare än hufvudformen. Den förekommer i röd 

Trinueleusskiffer såväl i Östergötland och Dalarne, som i Vestergötland. 

Den andra formen, som är den vid Skarpåsen funna, har hela rachis lång- 

sträcktare och sista leden mycket längre än SALTERS afbildade exemplar. 

Den öfverensstämmer i habitus nära med Agnostus glabratus Anc. 
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sten mellan kanalen och Motala ström, i närheten af det ställe, 

der sandsten träder i dagen, uppgafs sasom säkert. Sjelf har 

jag der icke sett alunskiffer anstaende. Söder om kanalen, vid 

Vestana, visar sig alunskiffer med Agnostus pisiformis, och är 

antagligtvis fast. 

Vid samma egendom brytes ortocerkalk i ett brott, beläget 

ett stycke från kanalen. Den ligger i tjocka bankar, lutande 

omkring 10° mot S. De öfre hvarfven, som hafva gra färg, 

innesluta Asaphus expansus LIN. och Illenus crassicauda WAHL.; 

i de lägre, brunröda fann jag endast ortocerer. För vattenaflopp 

har ett dike blifvit draget fran brottet mot kanalen, i hvilket 

lagen under den brunröda kalken äro synliga. Dessa utgöras af 

blågröna kalkhvarf, likformigt lutande med hvarfven i brottet. 

Talrika trilobitpygidier, som jag dock ej med säkerhet kunnat 

bestämma, äro deri inbäddade !). 

Nära Borens norra strand, har på Storebergs egor alun- 

skiffer och kalk brutits. Lagen, som äro starkt resta, stryka i 

nordvest och sydost. Alunskiffern visar på bladytorna Dictyo- 

nema flabelliforme EICHW. och tillhör således kambriska forma- 

tionens yngsta led. Intill skiffern lägger sig blågrön kalk med 

asaphidpygidier, hvilken dock snart öfvergår i gra kalk med 

Illenus crassicauda WAHL. och Asaphus expansus LIN. Brottet 

var vid min vistelse der fyldt med vatten. 

Norrut från Omberget går en bildning af ortocerkalk utmed 

Vetterns strand. Flera större och mindre kalkbrott äro der 

anlagda. Störst af dem är det sydligaste, Borghanıns, der kalk- 

sten brytes för kronans räkning. Lutningen är något vexlande 

på olika punkter, men i det hela ligga hvarfven nästan vågrätt. 

Närmast jordytan är en grå kalk med talrika försteningar af 

trilobiter, ortocerer, brachiopod, koraller och krinoidstjelkar. 

Mellan dess hvarf ligga andra blågrå, som något likna bergarten 

!) Det är svårt, stundom icke möjligt att efter de korta diagnoserna i Palaon- 

logia Scandinavica bestämma våra asaphider. Med mycken tvekan anför jag 

såsom här fuuna: Niobe laviceps DALM., Asaphus platyurus ANG. och A. 

acuminatus BorcK. 
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närmast alunskiffern. Ungefär 5 fot från fasta bergets yta före- 

kommer en ljus, något kristallinisk kalk, utmärkt för sina stora 

Megalaspisfragment. Något längre blir stenen rödbrun och ännu 

djupare blagra till blågrön. I denna senare kalk träffas åter 

petrifikat i mängd, mest af de arter, som vanligen finnas i kal- . 

ken närmast alunskiffern. Att denna också i verkligheten ej är 

aflägsen, synes i ett nyligen nedsänkt schakt. Stycken af alun- 

skiffer, brutna 1 schaktet, lago kringspridda i dess närhet. Jag 

fann i dem inga petrifikat, men att de tillhörde Dictyonemaskiffern, 

är dock otvifvelaktigt. Ortocerkalkens fauna undersökes med 

bästa resultat i de massor af uppbruten sten, som kringgärda 

"brottet. I sådana stenar, tydligen tillhörande det öfre grå laget, 

fann jag Euomphalus qualteriatus SCHLOTH., Orthoceras com- 

mune WAHL., O. vaginatum? SCHLOTH., samt flera Orthoceras- 

arter, Orthis calligeramma DALM., Spirigerina nucella DALM., Nileus 

Armadillo DALM., Symphysurus palpebrosus DALM., Ptychopyge 

applanata AnG., Pt} lata? AnG., Illsenus crassicauda WAHL., 

Cyrtometopus clavifrons? DALM., Sphaerexochus sp. (deflexo ANG. 

aff.), Phacops sclerops DALM., Lichas celorrhin ANG. I de 

brunröda hvarfven är Orthoceras commune serdeles allmän. 

Liknande förhallanden kunna iakttagas i det närliggande 

Vesterlösabrottet, ehuru lagen der ej äro genombrutna till samma 

djup. 

Vid Hofvanäset är äfven ett ganska stort stenbrott. Berg- 

arten är en ljusgrå, mycket härd kalk, som synes motsvara den 

öfre grå ortocerkalken vid Borghamn. I de nästan vågräta 

hvarfven ligga inbäddade pygidier och hufvuddelar af stora tri- 

lobiter jemte Orthis calligramma DALM., hvilken senare är synner- 

ligen allmän. 

Mellan Borghamn och Hofvanäset ligga utmed sjöstranden 

flera numera ej bearbetade stenbrott i ortocerkalk. De voro alla 

vid mitt besök vattenfyllda. 

De silurlag, som äro yngre än ortocerkalken, uppträda i 

Östergötland på ett inskränkt område, norr och söder om Motala. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 32. N:o 10. ) 
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Vid Norra Freberga har cystidekalk fordom brutits, men 

för närvarande är blott ett litet stenbrott tillgängligt. Hvarfven 

stå der starkt resta och äro nästan späckade med sferoniter. 

Caryocystites granatum WAHL. upptager i det hela en annan ' 

geologisk nivå än Echinospherites aurantium GYLLENH.; dock 

förekomma äfven båda arterna tillsamman. Derjemte finnas 

brachiopod, gasteropod, koraller och krinoidstjelkar samt en äfven 

i Dalarnes cystidekalk allmän Ptychopygeart. Flera mindre 

stenbrott äro fullkomligt öfverväxta, och äfven det, som ännu 

är öppet, har betydligt igenvallats sedan jag för sex år sedan 

besökte platsen. Denna lokal är den enda mig bekanta i Öster- 

götland, der cystidekalkens fauna med framgång kan undersökas. 

Nästan lika sällsynt är den svarta Trinucleusskiffern 1 fast 

klyft. Utmed vägen, som från landsvägen mellan Motala och 

Vadstena leder till Hamra, har kalk brutits i en åker. Gropen 

är numera fyld med sten från kringliggande åkrar, i följd hvaraf 

nästan inga iakttagelser der kunna göras; men vid ett besök, 

jag 1869 gjorde på platsen, var den ännu öppen. Bergarten 

liknade den kalk, som i Dalarne vid Dragga bro och vid Fjecka 

omgifver den svarta Trinucleusskiffern. Till sjelfva skiffern kunde 

jag ej heller då erhålla tillträde för vatten, men kring gropen 

lågo massor af skiffer uppkastade. De innehöllo Trinucleus seti- 

cornis Hıs., (incl. T. affinis AnG.,) Remopleurides radians BARR., 

Raphiophorus depressus ANG., Calymmene sp., Orthis argentea 

Hıs., Leptena sericea Sil. Syst., Orbicula? nitens Hıs., Orbicula 

sp., Diplograptus pristis Hıs., Dicellograptus Moffatensis? CARR.; 

således fullständigt den fauna, som i Dalarne utmärker den svarta 

Trinucleusskiffern. 

Vid sjelfva Hamra ligger utmed Vetterns strand en mergel- 

artad grå kalk, i hvilken Leptsna sericea Sil. Syst. och stycken 

af små trilobiter äro synliga. Svart Trinucleusskiffer träffas i 

lösa stenar 1 närheten, och sannolikt intager den grå kalken en 

plats, som kommer Trinucleusskifferns ganska nära. 

Följer man härifrån Vetterns strand till Motala, visa sig 

här och der silurlag af olika ålder. Först möter ett stycke från 
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Hamra samma gra kalk, som der anmärktes, och kort derefter 

hvarf af de öfre graptolitskiffrarne med otydliga graptoliter. Pa 

Dynudden, nära Södra Freberga tegelbruk, träffas en gra, vresig 

kalk och vid dess sida svart Trinucleusskiffer. Något närmare 

Motala ligger Rödbergsudden, der de tvärt afskurna hvarfven 

af en röd mergelartad kalk bilda låga, lodräta väggar mot sjön. 

Petrifikat äro deri ej sällsynta. Allmännast äro brachiopod och 

trilobiter, hvilka senare merendels anträffas i fragment. Remo- 

pleurides dorsospinifer PORTL., Agnostus trinodus SALT., LINS.!), 

arter af. slägtena Proetus, Chirurus, Spharexochus och Illenus 

senomga hela laget. Dessutom förekomma mindre allmänt ko- 

raller, bryozon, lituiter och höckamrade, stora ortocerer. Laget 

motsvarar tydligt den röda Trinucleusskiffern i Dalarne. Lin- 

NARSSON har redan tidigare jemfört det med samma led i Vester- 

götland ?). 

På motsatta sidan om Värviken återfinnas samma lag i 

Råsnäsets nordvestra sida, der de åt öster sagta sluttande hvarf- 

ven tvärt afskäras 1 sjökanten och bilda branta väggar. Den 

röda Trinucleusskiffern igenkännes lätt såsom identisk med Röd- 

bergsuddens lag såväl på bergartens beskaffenhet som på dess 

fauna. Följes sedan stranden i nerdvestlig riktning, befinnes 

den röda kalkskiffern öfverlagrad af en knöligt hvarfvig, grå 

kalk, med skiffer mellan kalkhvarfven. Den följes i sin ordning 

af en tät, mörk cementkalk, som åter snart täckes af Lobiferus- 

skiffer. Jag hade då väntat, att i den grå kalken finna någon 

motsvarighet till brachiopodskiffern, men oaktadt ett par dagars 

genomsökande af Jaget fann jag blott en ytterst torftig fauna, som 

obetydligt erinrade om brachiopodskiffern. En Chirurus, af hvilken 

jag endast erhöll ett hufvud, är dock möjligen identisk med Chiru- 

rus punctatus ANG., hvilken möjligen förekommer 1 brachiopod- 

skiffern vid Röstanga. För öfrigt träffades några fa brachiopod, 

samt trilobitstycken, bland hvilka en Trinucleus och en Remo- 

pleurides, lik R. radians BARR. Den öfverliggande cementkalken 

1) Jfr not 1 sid. 62. 

2) LINNARSSON, Om Vestergötlands kambriska och s’luriska aflagringar, sid. 21. 
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motsvarar Kalholns kalk i Dalarne. Skiffern, som följer pa denna, 

innesluter Graptolites lobifer M'Coy och Climacograptus tere- 

tiusculus His. Utmed stranden ligga talrika lösa mergelbollar 

med Graptolites convolutus His. och Retiolites Geinitzianus BARR., 

antydande granskapet af ännu yngre lag, än de som synas i 

genomskärningen. 

Typisk brachiopodskiffer har jag blott sett vid Borenshult, 

och der ej i fast klyft. Mellan slussarne och Motala ström 

ligger en höjd af löst silurmaterial, antagligen uppkastadt vid 

kanalgräfningen. Utom stenar tillhörande den röda Trinucleus- 

mergeln och de öfre graptolitskiffrarne, förekomma sådana af en 

mörkgra, ljusgrå eller grönaktig kalk och mergel med en ganska 

rik fauna. Lichas affinis ANG., Phacops mucronata BRONGN. 

och Calymmene tuberculata BRÜNN äro der ej sällsynta, men 

isynnerhet utmärker sig faunan för sin rikedom pa brachiopod. 

Bland dessa märkas Leptena depressa DALM., L. pecten LIN., 

L. quinquecostata M’Coy., Orthis testudinaria DALM. och Rhyn- 

chonella borealis SCHLOTH. Den sistnämnda förekommer fläck- 

vis i så stor mängd, att bergmassan liknar en breccia af 

detta fossil. | | 

I en genomskärning ett stycke norr om Motala verkstad, 

gräfd för den der framgående jernvägen, lär fast skifferberg vara 

genombrutet. Under en exkursion, som jag med ledning af Dr 

WALLINS upplysningar företog dit, fann jag berget täckt med torf, 

men utmed jernvägens stängsel lågo mergelbollar, som innehöllo 

Graptolites priodon BRONN och Retiolites Geinitzianus BARR. 

Utmed vägen, som från detta ställe leder till landsvägen, träffas 

uppkastade kring en ej längesedan gräfd brunn skifferstycken 

och liknande mergelbollar. För öfrigt har jag ej sett Retiolites- 

skiffern fast i Östergötland, men lösa block af densamma ligga 

allmänt utmed jernvägen, der den söder om Motala löper utmed 

Vettern. 

Mellan Borenshult och Motala träffas i kanalbanken en 

myckenhet lös skiffer, hvilken förtjenar studeras för den deri 

inbäddade rika graptolitfaunan, af hvilken flera arter, såsom 
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Graptolites proteus BARR., Gr. turriculatus BARR. och Rastrites 

Linn&i BARR., ej äro af mig annorstädes funna i provinsen. 

Ännu torde en lokal böra omnämnas, hvilkens lag jag ej 

kan hänföra till något bestämdt led. Bredvid jernvägen, ej längt 

från Södra Freberga tegelbruk, har ett stort grustag blifvit 

gräfdt, i hvars ena sida kalk framsticker. Sjelf kunde jag ej 

öfvertyga mig, huruvida den var anstaende eller ej, men när- 

boende personer uppgafvo, att den utgjorde del af fasta berget. 

Kalken var knölig och mycket hård, samt visade skiffer mellan 

knölarna. Utom trilobitfragment fann jag i kalken slanka, gre- 

niga graptoliter af för mig alldeles främmande arter. 

Liksom i Skåne utgör också i Östergötland Dictyonema- 

skiffer det öfversta af de kambriska lagen. Åfven Olenusskiffern 

visar der en analog utveckling med den skånska Olenusskifferns, 

om också en så fullständig zonindelning, som den Andrarums- 

lagen tillåta, ej är fullt genomförbar i Östergötland. Med 

Olenusskiffern 1 Vestergötland, sådan den blifvit beskrifven af 

LINNARSSON, visa dock Östgötalagen största likhet, äfven i 

mindre detaljer. Östergötlands Paradoxidesskiffer är ännu för 

ofullständigt känd, och detsamma gäller om dess sandstenar. 

Man har dock skäl att förmoda, att äfven dessa lag närmast 

öfverensstämma med samtida lag 1 Vestergötland. Att Dalarnes 

Oboluskonglomerat maste förläggas till kambriska åldern följer 

deraf, att dess närmaste öfverlag, den glaukonitförande gröna 

kalken har sin eqvivalent i det lag, som i Östergötland ligger 

på gränsen mellan kambriska och siluriska systemet, ehuru sna- 

rast hänförligt till det senare. Ett noggrannare bestämmande 

af tiden för Oboluskonglomeratets bildning är svår. Två fall 

äro tänkbara. Det är a ena sidan möjligt, att detta lag är det 

enda, som danats i Dalarne under den tid, då de sydligare alun- 

skiffrarne afsattes; a andra sidan kan man tänka sig, att äfven 

der funnits en mer eller mindre fullständig serie af alunskiffrar, 

men att denna före kambriska tidens slut blifvit förstörd ända 

till de lägsta lagen genom den denudation, om hvars verklighet 
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— den må nu hafva inträffat förr eller senare — bergartens 

konglomerat-natur bär vittne. 

De siluriska bildningarne i Östergötland likna ater i för- 

vanande grad dem i Dalarne. Befinnes den lägsta delen af det 

blagröna kalklag, som i förra provinsen hvilar pa alunskiffern, 

tillhöra Ceratopyge-kalken, sa måste man också dit hänföra det 

lag, som i Dalarne följer närmast pa Oboluslagen och som jag 

kallat grönkalk. Östergötlands ortocerkalk är ej till sin öfre 

del fullständigt bekant, «da den ej funnits i kontakt med närmast 

yngre led, men den kända delen företer flerstädes likhet med 

ortocerkalken i Dalarne. Mellan cystidekalken och Trinucleus- 

skiffrarne i de bada provinserna röjer sig fullkomlig öfverens- 

stämmelse. Detsamma är förhallandet med de öfre graptolitskiff- 

rarne. Blott till brachiopodskiffern vid Borenshult kan ingen full 

motsvarighet i Dalarne uppvisas. Dock kan anmärkas, att det lag, 

som pa Rasnäset ligger mellan den röda Trinucleusskiffern och 

Lobiferusskiffern, mycket närmar sig utseendet af det fossilfattiga 

lag, som i Siljanstrakten intager ett liknande läge, serskildt 

sadant jag sett det i Enans botten i Orsa. Dalarnes Leptena- 

kalk saknar ännu känd representant i det öfriga Sverige. 

Rättelser: 

„#3, pag. 5, rad. 4 nedifrån står: tridentimes, läs: tridentinus 

» er » » Sloarei »  Sloanei 

» 2.20, a » » manilicornis, » monilicornis 

» » 27, » 10 » » mern MO 22 DEE I 

» » 2 DL Z „ öpag 14, » 2 pag. 69 

» » 30, » 6 uppifrån » 3 pag. 14, » 2 pag. 70 

» » » oo» 14 nedifrån » 3 pag. 14, » 2 pag. 69 
» a AD » » 3 pag. 16, » 2 pag. 66 

» De » »  spag. 18, » 2 pag. 68 

» Eee uppifran me Jr Pag. LÖ, 02 par. OM 

» oe la » 9 pag. 18, » 2 pag. 67. 

Stockholm, 1876. P. A. Norstedt & Söner. 
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